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RESUMO  

 

Aborda a formação continuada das professoras das escolas multisseriadas do campo 

do município de Goioxim/PR, suas tensões e desafios na transformação da escola.  

Justifica que a formação continuada contribui nas práticas das professoras para 

manutenção ou transgressão da escola capitalista. Buscou responder “quais os cursos 

de formação continuada realizados pelas professoras das escolas multisseriadas de 

Goioxim-PR, entre os anos de 1999 a 2018?”. Tem por objetivo geral “Explicitar as 

contradições que permearam o processo de formação continuada dos professores nas 

escolas do campo da rede municipal de Goioxim - PR (1999-2018) e projetar 

transformações na escola rural do campo. E como objetivos específicos: analisar as 

políticas e programas de formação continuada de professores do campo no cenário 

da formação de professores no Brasil; historicizar e conjunturar a educação do 

município de Goioxim (1999-2018) e sistematizar criticamente as tensões e desafios 

da escola rural-campo na perspectiva das professoras do Ensino Fundamental (EF), 

anos iniciais. Faz uso da pesquisa qualitativa, desde as categorias sustentadas no 

materialismo histórico dialético, com pesquisa bibliográfica, análise documental e 

entrevista com grupo focal. Traz informações relevantes em relação à negação de 

direitos dos povos do campo, no que se refere a formação continuada das professoras 

e em relação ao processo de cessação de escolas, que resultou no fechamento de 33 

escolas municipais entre os anos de 1999 a 2013. Em relação às políticas de formação 

continuada, considera que as formações realizadas de 1999 a 2015 ficaram mais 

voltadas à educação rural e de 2015 a 2018, possibilitaram estudos sobre a Educação 

do Campo e embasamento no projeto político pedagógico das escolas multisseriadas 

do campo. Apesar de mudanças na forma no decorrer de 1999 a 2018, ainda 

prevalece a educação rural, no entanto, as professoras têm o desejo de conseguir 

desenvolver o trabalho voltado para a Educação do Campo. Apresenta as tensões e 

os desafios entre a escola rural e a escola do campo, propondo os ciclos de formação 

humana como possibilidade para transgredir a multissérie, tenciona o lugar da criança, 

o planejamento e os conhecimentos cotidianos, voltados para a apropriação dos 

conhecimentos científicos.  

  

Palavras-chave: Educação do Campo, Formação continuada de professores, 

Escolas Multisseriadas. 
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RESUMEN 

 

Aborda la formación continua de los docentes de las escuelas multigrado en el campo 
del municipio de Goioxim / PR, sus tensiones y desafíos en la transformación de la 
escuela. Justifica que la formación continua contribuye en las prácticas de los 
docentes para el mantenimiento o transgresión de la escuela capitalista. Buscó 
responder “¿Cuáles son los cursos de educación continua realizados por los maestros 
de las escuelas multigrado en Goioxim-PR, entre 1999 y 2018? Su objetivo general es 
“Explicar las contradicciones que permearon el proceso de formación continua de 
docentes en escuelas rurales de la red municipal de Goioxim - PR (1999-2018) y 
proyectar cambios en las escuelas rurales. Y como objetivos específicos: analizar 
políticas y programas de formación continua para docentes rurales en el escenario de 
la formación docente en Brasil; historizar y evocar la educación del municipio de 
Goioxim (1999-2018) y sistematizar críticamente las tensiones y desafíos de la 
escuela rural-campo desde la perspectiva de los maestros de primaria (EF), en los 
primeros años. Se hace uso de la investigación cualitativa, desde las categorías 
sustentadas por el materialismo histórico dialéctico, con investigación bibliográfica, 
análisis documental y entrevista con un grupo focal. Aporta información relevante en 
relación a la negación de derechos de la población rural, en cuanto a la formación 
continua de los docentes y en relación al proceso de terminación escolar, que resultó 
en el cierre de 33 escuelas municipales entre 1999 y 2013. En cuanto a las políticas 
de educación continua, considera que las capacitaciones realizadas de 1999 a 2015 
estuvieron más enfocadas a la educación rural y de 2015 a 2018, posibilitaron estudios 
sobre Educación Rural y basados en el proyecto político pedagógico de escuelas 
multiseriales en el campo. A pesar de los cambios de forma de 1999 a 2018, la 
educación rural aún prevalece, sin embargo, los docentes tienen el deseo de poder 
desarrollar trabajos orientados a la Educación Rural. Presenta las tensiones y desafíos 
entre la escuela rural y la escuela rural, proponiendo los ciclos de formación humana 
como posibilidad de transgredir la multiserie, pretende el lugar del niño, la planificación 
y el conocimiento cotidiano, orientados a la apropiación del conocimiento científico. 
 
Palabras clave: Educación Rural, Formación Docente Continuada, Escuelas 
Multiservicio.
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INTRODUÇÃO 

A formação de professores não está imune às contradições do sistema 

capitalista. Diante do cenário que se apresenta nos últimos anos, a educação vem 

sendo muito mais uma mercadoria do que um direito social garantido pela Constituição 

Federal de 1988. Essas contradições estão presentes tanto na formação inicial quanto 

na formação continuada de professores, e foi a partir do interesse em entender como 

as contradições se manifestam nos cursos de formação continuada e como a 

Educação do Campo como projeto societário e política pública vem buscando superar 

a Educação Rural nas escolas com especificidades do Campo que se desenvolveu o 

estudo.  Este buscou responder “Quais os cursos realizados no processo de formação 

continuada das professoras das escolas do campo da rede municipal de Goioxim 

(1999 a 2018) e a relação destes com a Educação do Campo?”. O Objetivo geral do 

estudo foi “Explicitar as contradições que permearam o processo de formação 

continuada dos professores nas escolas do campo da rede municipal de 

Goioxim - PR (1999-2018), e projetar transformações na escola rural do campo” 

e como objetivos específicos: analisar as políticas e programas de formação 

continuada de professores do campo no cenário da formação de professores no Brasil; 

historicizar e conjunturar a educação do município de Goioxim (1999-2018) e 

sistematizar criticamente as tensões e desafios da escola rural-campo na perspectiva 

das professoras do Ensino Fundamental (EF), anos iniciais.  

Os resultados da pesquisa “Formação Continuada das Professoras das 

Escolas Multisseriadas do Campo de Goioxim: Tensões e Desafios na Transformação 

da Escola” possibilitou o estudo sobre os cursos de formação continuada,  realizados 

pelas professoras das escolas multisseriadas do campo de Goioxim-PR, de 1999 a 

2018, e identificar as tensões que se apresentam entre a escola rural e a escola do 

campo. No entanto, houve um aprofundamento maior nos cursos de 2015 a 2018, 

devido estes estarem relacionados à realidade local. Em relação à participação 

pesquisadora nas formações continuadas, vem ocorrendo desde 2009, quando iniciou 

a docência ainda como estagiária. No decorrer de 2015-2018, a participação foi como 

coordenadora pedagógica e tutora.  

O contato da pesquisadora com a formação continuada de professores, ocorreu 

a partir do segundo ano do curso de graduação em Pedagogia. A formação inicial 
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apontava para formação crítica embasada nos estudos voltados para a Pedagogia 

Histórico-Crítica (PHC). Assim, em muitos momentos confrontava-se a formação 

inicial com a formação continuada, pois uma fazia crítica à educação como mercadoria 

voltada para meritocracia, motivação, competências e habilidades.  

O contato com a Educação do Campo ocorreu a partir dos estudos de uma 

colega que pesquisou a Licenciatura em Educação do Campo da UNICENTRO. 

Assim, os estudos voltados para a crítica à sociedade capitalista e algumas leituras 

sobre a realidade dos povos do campo acabaram trazendo muitas indagações sobre 

a realidade que nós, moradores do campo, vivenciamos. Realizei1 um ano de iniciação 

cientifica, estudando o discurso republicano na escola pública do Paraná a partir de 

mensagens de governo da primeira república, fiz um paralelo com a atualidade. No 

artigo de conclusão do curso de Pedagogia (2011), fiz análise do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de uma escola estadual, no qual analisei o que permaneceu dos 

discursos republicanos. O estudo mostrou que o discurso da educação como um 

direito esteve presente desde a primeira república, no entanto, este direito não se 

efetiva com a qualidade que vem sendo proferida, principalmente, em municípios 

rurais em que ainda prevalece a Educação Rural (ER). Após a conclusão da 

graduação, fiz uma especialização2 em Educação do Campo e com duas colegas, 

pesquisamos a formação continuada dos professores da rede estadual que atuavam 

em uma escola do campo da região de Guarapuava-PR. Constatamos que a formação 

continuada dos professores ocorria de forma fragmentada, dificultando o trabalho e a 

materialização da Educação do Campo (EDOC), sendo apenas uma proposta 

documentada no PPP da escola.  

Assim, a compreensão de que a educação crítica exige, além do discurso, um 

posicionamento perante a sociedade, foi ficando mais explícita. Logo nos primeiros 

anos de docência, ainda como estagiária, constatei que Projeto Político Pedagógico 

das escolas municipais, o regimento escolar e o planejamento eram disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), não havendo participação e nem 

estudos coletivos sobre os documentos. Em 2012, após aprovação em concurso 

público para o magistério municipal de Goioxim-PR, iniciei a docência em uma turma 

 
1 Utiliza-se da primeira pessoa para apresentar a trajetória da pesquisadora.  
2 Curso de Especialização em Educação do Campo – Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – ESAP. 
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de 3º ano na Escola Municipal Governador Moyses Lupion3. De 2015 a 2018 tive a 

oportunidade de trabalhar na coordenação pedagógica na SEMED de Goioxim. Esse 

período foi marcado por experiências formativas. Conhecer o “chão da escola do 

campo” possibilitou pensar ainda mais sobre o meio rural e as condições de vida dos 

povos do campo.  Sempre morei em Goioxim, mas não conhecia as comunidades e 

escolas do interior, apenas ouvia comentários sobre as escolas rurais. No decorrer 

desse período houve uma significativa redução de alunos, ocasionada pelo êxodo 

rural e algumas turmas foram multisseriadas nas cinco escolas municipais do campo. 

Nesse contexto, vi meus irmãos abandonarem o campo e mudarem para as cidades 

em busca de melhores condições, por não verem perspectivas de vida em Goioxim.  

Os trabalhos na SEMED de Goioxim oportunizaram a participação na 

elaboração do Plano Municipal de Educação (PME, 2015-2025), e a coordenação de 

dois cursos de formação continuada para os professores das escolas municipais em 

parcerias com universidades. Também participei da última etapa do Pacto Nacional 

de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), vinculado ao Ministério de Educação (MEC) 

e um resultou da pareceria entre o município e a UNICENTRO, outro curso, também 

vinculado ao MEC e ofertado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, (UFFS) 

campus de Laranjeiras de Sul – Programa Escola da Terra, este voltado para as 

escolas multisseriadas do campo. Esses oito anos de trajetória profissional foram 

instigantes, apresentaram e apresentam muitas tensões e desafios.  

Na busca de conhecer mais sobre a Educação do campo, me inscrevi como 

aluna não regular na disciplina “Tópico Especial: Políticas educacionais de leitura, livro 

e biblioteca escolar: ênfase na Escola do Campo”, no PPGE - UNICENTRO, 

ministrada pelo professor Dr. Marcos Gehrke. Os estudos resultaram em um artigo 

sobre “Biblioteca, Práticas de Leitura Nas Séries Iniciais e Formação dos Sujeitos do 

Campo”, como requisito avaliativo da disciplina. O mestrado possibilitou conhecer e 

historicizar à conjuntura da formação continuada dos professores da rede municipal 

de Goioxim, e investigar as contradições que permeiam a formação continuada das 

professoras e como servem para manutenção ou transformação dos projetos 

societários.  

Os cursos de formação continuada de professores, muitas vezes ocorrem de 

forma aligeirada e fragmentada, cujo enfoque está mais na formação técnica. Estes 

 
3 Escola Municipal Governador Moysés Lupion – Escola localizada na área urbana, oferta do 1º ao 5º 
ano em regime seriado.  
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contribuem para materialização da escola urbana e para a negação da escola do 

campo, pois não possibilitam a análise da realidade, enfocando apenas a questão da 

prática. Porém, os formuladores das propostas têm diretrizes e metas estipuladas, 

objetivos a serem alcançados.  Ao convencer o professor que apenas práticas bem 

planejadas e elaboradas são suficientes para atingir a qualidade no ensino, estes 

passam a carregar toda responsabilidade sobre a educação, pois o esvaziamento dos 

conteúdos científicos e políticos, retiram questionamentos sobre todos os fatores que 

interferem na formação humana.  A compreensão e a tomada de consciência, por 

parte dos sujeitos que compõem o campo brasileiro, são essenciais para melhorar as 

condições de existência das populações que vivem em pequenos municípios como 

Goioxim. Portanto, a formação continuada das professoras das escolas multisseriadas 

de Goioxim, precisa considerar a cotidianidade4, problematizar a escola seriada-

multisseriada, assim, é preciso que ocorra o reconhecimento do espaço, das 

especificidades locais, da cultura e dos meios de produção. Ou seja, a formação 

continuada de professores precisa desvelar os conceitos capitalistas e possibilitar 

análises para identificação de uma totalidade, repleta de contradições e mediadas por 

ações locais, planejadas e pensadas por aqueles que desconsideram o campo como 

lugar de vida.    

A pesquisa está amparada nas categorias contradição, mediação e totalidade 

do Materialismo Histórico, com “[...] abordagem da investigação qualitativa exige que 

o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 

para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objecto [sic] de estudo.” (BOGDAN E BIKLEN 1994, p. 49). 

Na fase exploratória buscou ampliar os conhecimentos para o planejamento da 

pesquisa a partir do que foi produzido sobre o objeto estudado. Assim, traz 

bibliografias de livros, artigos, dissertações e teses pesquisadas em sítios eletrônicos 

da Anped, Capes e Scielo. Apresenta documentos acessados nos arquivos da 

SEMED do município de Goioxim: atas, relatórios, fotografias e fotografias. 

Caracterizada como pesquisa participante, devido o envolvimento da pesquisadora 

com o coletivo e sua participação como mediadora na entrevista com grupo focal.   

O texto está organizado em quatro capítulos. O primeiro apresenta brevemente 

aspectos teóricos sobre a totalidade, a contradição e a mediação, como estas formam 

 
4 EZPELETTA, J.; ROCKWELL, E. Escola e classe dependentes: Uma história do cotidiano. In: 
EZPELETA, Justa. Pesquisa participante. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989.   
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conjuntura (SOUZA, 2006) e estrutura social. O segundo capítulo analisa e discute as 

políticas públicas educacionais, a partir dos anos de 1990, as políticas de Educação 

do Campo e Formação continuada, também apresenta e analisa os cursos de 

formação continuada das professoras das escolas multisseriadas de Goioxim de 1999 

a 2018. O terceiro capítulo trata do processo de nucleação das escolas multisseriadas 

que passam a ser nucleadas e seriadas entre 1999-2013 e voltam para a 

multisseriação a partir de 2015. O quarto capítulo apresenta as tensões e os desafios 

vivenciados a partir das formações continuadas e no cotidiano das escolas 

multisseriadas. Os estudos foram embasados em: Marx (1998), Netto (1994), Freitas, 

(2007), Vendramim (2009), Saviani (2015), Bogdan e Biklen (1994) e Bardim (2016),  

Gondim (2003), Hessel (2008), Dall`Agnoll et. al. (2012) e Kinalski et. al. (2017), 

Campo Frigotto (2010, 2011, 2012), Ribeiro (2012), Arroyo, Caldart e Molina (2011), 

Caldart (2012, 2018), Vicent et. al. (2001) Freitas (2003),  Arroyo (1999; 2012),   

Antunes-Rocha e Hage, (2010), Rockwel (1995), Saviani, (2011), Marsiglia (2011) 

Pasqualini, (2013), Vigotsky (2000), Romanowski (2007), Freire (2013), Meszáros 

(2008), entre outros não menos importantes. No entanto, todos são apresentados a 

seguir no primeiro capítulo. 
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1  OS CAMINHOS DA PESQUISA: CONTEXTO, MÉTODO, METODOLOGIA E 

CONCEITOS 

[...] pesquisar é percorrer um caminho, procurar, olhar atentamente a práxis, 
verificar como ela ocorre, questionar e engajar-se nas transformações 
[...].  (GEHRKE, p. 28). 
 

Ao adentrar no campo da pesquisa, surgem muitos desafios. Compreender o 

método científico que sustenta o estudo, definir o tipo da pesquisa, as técnicas de 

coleta, análise e produção de dados, os conceitos e categorias de análise. 

As escolhas vão sendo definidas no decorrer do processo investigativo. As 

inquietações e as dúvidas são constantes. Mas, no caminhar da pesquisa, o desafio 

vem acompanhado do forte desejo de formação da professora-educadora-militante da 

Educação do Campo (EdoC) nas comunidades inseridas no campo, em prol de ações 

educativas a serviço da formação humana.  

O capítulo apresenta os caminhos da pesquisa. A primeira seção faz a possível 

aproximação com o Materialismo Histórico (MARX, 1998; NETO, 1994) e sua relação 

com a Educação do Campo (CALDART, 2018). Na sequência, apresenta o contexto 

da pesquisa, os aspectos metodológicos utilizados para coleta e produção de dados, 

com maior enfoque na entrevista de Grupo Focal (GODIM, 2003; RESSEL, 2008; 

DALL`AGNOLL et. al., 2012; KINALSKI et. al., 2017) e como ocorreram as análises. 

Encerra com as concepções e categorias que embasaram o estudo.   

A Educação do Campo como uma teoria social carrega a função de classe que 

busca romper com a ordem social vigente. Netto (1994), ressalta que revelar os 

instrumentos de exploração, opressão e reprodução da sociedade burguesa, só 

interessa aqueles que desejam romper com a ordem social vigente. Compreender a 

teoria de Marx é desafiador, porém uma necessidade real para aqueles que anseiam 

a materialização da Educação do Campo como projeto societário.  

1.2  A EDUCAÇÃO DO CAMPO E O MATERIALISMO HISTÓRICO 

 “Compreender o método de Marx deve ser uma necessidade e um desafio 

coletivo.” (FREITAS, 2007, p. 45.). Netto (1994), ao trazer os pressupostos da teoria 

de Marx, salienta que esta tem como objeto a sociedade burguesa e seu objetivo é a 

ultrapassagem desta, através da teoria sob a ótica do proletariado. “[...] a obra 
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marxiana concretiza, no plano teórico, o ponto de vista sociopolítico do proletariado.” 

(p.19).  

 A Educação do Campo como concepção teórica, carrega o posicionamento e 

as lutas coletivas dos sujeitos engajados nos movimentos sociais, de pesquisadores 

e de instituições. Portanto, compreender que é necessário romper com as práticas 

educativas enraizadas no campo através da Educação Rural, requer da classe 

trabalhadora do campo sua inserção na luta que vai além da disputa pela Terra, um 

outro latifúndio: o da educação.  

Tal qual o latifúndio da terra, o latifúndio do saber é vasto, está concentrado 
em poucas mãos e é altamente improdutivo para o conjunto da sociedade. É 
preciso cortar a cerca que protege, para que as massas se apossem dele, 
tornem-no produtivo e o transformem em um instrumento para conquistar 
formas dignas de viver.  (STÉDILLE E FREI SÉRGIO, In: KRUG, 2001, p.4). 

Assim, o conhecimento não pode ser entendido isolado da prática política dos 

seres humanos. “O conteúdo crítico da obra de Marx, portanto, é uma síntese de 

exigências teóricas e práticas, permitindo a produção de um conhecimento vinculado 

explicitamente à transformação social e estrutural.” (NETTO, 1994, p. 22). O ser 

humano é um ser social e histórico, sua relação ativa com a natureza é possibilita a 

transformação desta, a partir de ações planejadas, pensadas, em que agir e pensar 

estão interligados. Assim, para Marx (1998, p. 37) “[...] a prática é a fonte, impulso e 

sanção epistemológica da teórica. Condensação e guia da prática, a teoria se converte 

em força da história”.  

 Portanto, a educação deve priorizar a práxis5, a ação histórica e social, cuja 

intencionalidade e finalidade estão voltadas para transformação das condições de 

existência da sociedade. Os conteúdos da realidade são dialéticos, ou seja, 

movimento carregado por contradições. 

[...] do carregar a lógica de conteúdo emergem as contradições. Por quê? 
Porque a realidade é contraditória. E ao aproximar pensamento e realidade, 
ao tentar compreender como a realidade se comporta as contradições que 
fazem parte do mundo são incorporadas na dinâmica do pensamento e o 
pensamento dialético emerge como um pensamento por contradição. 
(FREITAS, 2007, p. 48).   

 
5 Para Vázques (1968, p. 213) práxis é a “[...] ação da prática transformadora, que corresponde a 
interesses sociais e que, considerada do ponto de vista histórico-social, não é apenas produção da 
realidade material, mas sim criação desenvolvimento incessante da realidade humana”. 
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Ao procurar as contradições, é preciso compreender como a sociedade 

burguesa se organiza e cria os mecanismos que impedem a classe trabalhadora da 

tomada de consciência da realidade.  

Portanto, o entendimento das contradições pode provocar a tomada de posição 

e, na pesquisa, possibilita a organização das categorias que expressam as próprias 

relações sociais, permite apreender “em sua essência os problemas reais, concretos, 

relativos à vida, ao trabalho e à educação” (VENDRAMIM, 2009, p. 1).  

Contrapõe-se a esse pensamento outras matrizes teóricas que buscam 

adequar às necessidades de conservação, gestão e reforma da sociedade burguesa, 

estas não rompem com a alienação e contribuem para legitimação da sociedade 

mercantil (MÉSZÁROS, 2008). 

A estrutura da sociedade capitalista é marcada por uma conjuntura que faz 

parte da totalidade. Ao relacionar conjuntura e estrutura emergem as forças, os 

movimentos, as contradições que geram os acontecimentos. “Do ponto de vista da 

totalidade, compreende-se a dialética da lei e da causalidade dos fenômenos, da 

essência interna e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do 

produto e da produção e assim por diante” (KOSIK, 1976, n. p.).   

A “Mediação” é uma categoria central da dialética que, em articulação com a 

“ação recíproca”, compõe com a “totalidade” e a “contradição”, o arcabouço categorial 

básico da concepção dialética da realidade e do conhecimento” (SAVIANI, 2015, p. 

26). A mediação da parte e do todo, significa a um só tempo que os fatos isolados são 

abstrações, são momentos artificiosamente separados, mas quando inseridos no todo 

adquirem verdade e concreticidade.  

Vendramini (2009), destaca que “a educação do campo é uma abstração se 

não for considerada no contexto em que é desenvolvida, nas relações que a suportam 

e, especialmente, se não for compreendida no âmbito da luta de classes, que se 

expressa no campo e na cidade” (p. 5). Assim, a adesão a Educação do Campo, 

requer a compreensão das condições materiais de existência (as relações sociais de 

produção) que determinam o modo de ser e pensar de cada sujeito histórico, pois a 

sociedade e a política não surgem da ação da natureza, mas da ação concreta dos 

seres humanos no tempo.  
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A História não é um processo linear e contínuo, uma sequência de causas e 

efeitos, mas um processo de transformações sociais, determinadas pelas 

contradições entre os meios de produção (as formas de propriedade) e as forças 

produtivas (o trabalho, seus instrumentos, as técnicas), “[...] a história é um campo de 

possibilidades” (MÉSZÁROS, 2008, p. 13). Neste sentido, o Materialismo Histórico 

Dialético pode contribuir para o entendimento das contradições da realidade e, 

também convida a superar a ordem do capital, propondo o entendimento que a classe 

trabalhadora deve nortear seus objetivos, e isso não é diferente no tocante a 

educação. Pois, “assim como na cidade, as populações do campo convivem com 

desemprego, a precarização, intensificação e informalização do trabalho e carência 

de políticas públicas” (VENDRAMINI, 2009, p. 2).   

Portanto, os sujeitos do campo precisam compreender os fenômenos 

contraditórios desses espaços, que produzem muita riqueza, mas também muita 

miséria. Estes fenômenos, contraditórios, envolvem uma totalidade. A totalidade 

possibilita a compreensão do real e através da visão dialética dos processos 

particulares pode-se obter uma síntese explicativa (CURY, 1979).  Para Netto (2011), 

a totalidade é mediada pela “estrutura peculiar de cada totalidade” (p. 57). Assim, 

salienta que Marx, ao articular a totalidade, a contradição e a mediação construíram 

um edifício teórico fornecendo as determinações sobre as totalidades que constituem 

a sociedade burguesa.   

A exposição, as análises e as discussões sobre o objeto de estudo carregam 

as limitações e o esforço da professora-pesquisadora, com a clareza de que o método 

é complexo, mas essencial para compreender o movimento das forças sociais dentro 

de uma conjuntura (SOUZA, 2006). 

Assim, definido o método inicia a caminhada no campo da pesquisa. A próxima 

seção apresenta a trajetória que parte de um contexto e exige a definição literaturas, 

instrumentos de coleta e análise de dados, por fim, produção com relevância 

acadêmica e social.  

1.3  PROFESSORA-PESQUISADORA: O CONTEXTO, A PESQUISA E A 

PRODUÇÃO DE DADOS 
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Bogdan e Biklen (1994) salientam que ao desenvolver a pesquisa, o 

pesquisador atua num meio dinâmico “onde se desenrola a existência mesma” (p. 

121). Suas ações não podem fugir de suas concepções de homem e de mundo. Estas 

contribuem para definição de estratégias metodológicas marcadas pela flexibilidade 

no ato de investigar. Ao participar do contexto investigado, como professora da rede 

municipal de Goioxim, o anseio é de contribuir com a educação e a formação 

continuada das professoras e dos professores que atuam nas Escolas Multisseriadas 

do Campo (EMC), projetando a possível transformação desta. Portanto, ao tentar 

descrever a aparência é necessário perseguir a essência.  

Goioxim é um pequeno município localizado na mesorregião Centro Sul, 

inserida 3º Planalto do Paraná e tem Guarapuava como município de referência para 

a população e para administração pública do município.  

FIGURA 1 - Mapa: Brasil - Paraná - Goioxim 

 

Fonte: organizado por Murilo Pontarolo, 2020. 

Goioxim fica localizado no Paraná e faz divisa com Guarapuava, Campina do 

Simão, Santa Maria do Oeste, Palmital, Marquinho, Cantagalo e Candói. Em relação 

à população, segundo o censo de 2010, a população era de 7.503, destas, 1.756 
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pessoas residiam na área urbana e 5.747 na área rural, sendo, 3.924 homens e 3.579 

mulheres. Em 2018, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social (IPARDES), a estimativa era de 7.170 habitantes, ou seja, a população do 

município vem diminuindo.   

A origem histórica de Goioxim data de 1923, quando foi registrado pela Lei 

Estadual n.º 2.226, de 09 de abril de 1923, como Distrito Judiciário de Lagoa Seca, 

município de Guarapuava. Em 1934, o nome foi alterado para Júquia, através do 

Decreto-Lei n.º 199, de 30 de dezembro, e passou a ser chamado de Goioxim em 

1943.  Este pertenceu a Guarapuava até 1982, ano que o distrito de Cantagalo foi 

emancipado e teve anexado a sua área o distrito de Goioxim. Foi desmembrado em 

30 de outubro de 1995, através da Lei Estadual n.º 11.183, sancionada pelo 

governador Jaime Lerner. A instalação do município ocorreu em 1º de janeiro de 1997.  

A origem do nome da cidade vem do kaingang “goi” que significa rio, e “xim” 

que significa pequeno: Goioxim – Rio Pequeno.    

Segundo Zorzanello (2016), a criação de municípios pós-constituição de 1988, 

foi impulsionada pela descentralização da regulamentação do processo em favor dos 

estados e pelo aumento de incentivos fiscais. Estes foram atrativos contribuíram para 

emancipação de 1.431 municípios entre 1988 a 1996. O Paraná criou 81 novos 

municípios, entre eles Goioxim.   

A população do município é composta por agricultores (agronegócio, agricultura 

familiar e camponesa), pecuaristas, funcionários públicos, trabalhadores rurais que 

prestam serviço nas fazendas de pecuária e agronegócio, boias-frias, diaristas, 

empresários e microempresários, beneficiários de programas sociais e aposentados.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,641. A taxa de escolarização da 

população de 6 a 14 anos é de 98,1%, com IDEB de 4,6 nos anos iniciais e 3,9 nos 

anos finais do ensino fundamental. 

Em 2018, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.4%. [...] 
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 
mínimo por pessoa, tinha 47% da população nessas condições, o que o 
colocava na posição 6 de 399 dentre as cidades do estado e na posição 1881 
de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2020) 
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Sobre as pessoas que recebem recursos do Programa Bolsa família, 

informações obtidas no portal da transparência mostram que em 2019, 784 pessoas 

receberam o benefício. Comparados a outros municípios paranaenses e brasileiros, 

Goioxim indica condições frágeis de desenvolvimento humano, trabalho e educação.  

As atividades econômicas envolvem a agricultura familiar e camponesa, o 

agronegócio, a produção de leite, a criação de gado de corte; produção de carvão, de 

fumo, plantio de erva mate, pinus e eucalipto (IPARDES, 2019). Os dois últimos são 

destinados à extração de madeira, sendo que a maior parte da produção de florestas 

pertence a empresas de porte considerável da região de Guarapuava e de outros 

municípios. Praticamente, toda matéria-prima de pinus e eucaliptos produzida do 

município é extraída e levada para outras cidades, no município existem apenas duas 

empresas que beneficiam madeira.  

 Em relação à educação, atualmente o município possui 11 escolas. São duas 

estaduais: Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves – Centro, e Colégio Estadual do 

Campo de Pinhalzinho - Distrito de Pinhalzinho.  As escolas específicas para 

Educação Infantil são o Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Encantado- 

Centro, e o Centro Municipal Professora Marcia Aparecida Ravanelo Mostefal - Bairro 

Bela Vista.  Para as etapas do Ensino Fundamental tem a Escola Municipal 

Governador Moysés Lupion – 1º ao 5º ano – localizada bairro Bela Vista, próximo ao 

centro, e no campo são 5 escolas municipais que atendem pré-escola (4 e 5 anos na 

mesma turma) e do 1º ao 5º ano em regime seriado e multisseriado6 - bisseriada e 

trisseriada. As Escolas são: Escola Municipal do Campo (EMC) Ari Barroso- 

Jaboticabal, EMC Colônia Piquiri – Pinhalzinho, EMC Manoel da Nóbrega – Jacutinga, 

EMC Rodrigues Alves – Assentamento Santo Antônio, e EMC Santa Catarina – 

Assentamento Wagner. Também há uma escola de Educação Especial -Escola Santa 

Ana de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Centro.  

Fazem parte do quadro do magistério municipal 60 professores efetivos, 

destes, 57 são professoras, sendo que 23 estão nas escolas do campo. Destes são 2 

professores e 21 professoras. No entanto, o quadro de professores não supre a 

demanda e, a secretaria de educação municipal realiza anualmente contratações de 

 
6 Classe multisseriada ou unidocente – caracterizada pela junção de alunos de várias séries e níveis 
de aprendizagem em uma mesma turma, com apenas um professor para conduzir o trabalho 
pedagógico.  
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estagiários para atuarem nas escolas, tanto na área urbana quanto no campo.  Em 

relação aos professores das escolas da rede estadual, muitos dos concursados 

trabalham na escola urbana, assim na escola do campo a maioria é contratada pelo 

processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná. Alguns residem em municípios vizinhos, assim permanecem durante a 

semana em Goioxim e nos finais de semana retornam para suas cidades.  

 O contexto foi apresentado. A partir dessa breve exposição, é possível afirmar 

que os alunos de todas as escolas de Goioxim fazem parte do campo brasileiro, 

mesmo as localizadas no centro, pois a maioria dos estudantes mora fora do perímetro 

urbano, em pequenas propriedades ou em fazendas do agronegócio, que 

disponibilizam moradias para os trabalhadores.  

As discussões sobre Educação Rural e Educação do Campo trazem projetos 

antagônicos sobre o campo e o vínculo com a terra, a educação e a organização dos 

sujeitos que compõe o campo brasileiro. A compreensão de conceitos, a definição de 

categorias perpassou pela busca das produções sobre a Educação Rural, Educação 

do Campo, Formação continuada de professores, categorias centrais do estudo. E, 

como subcategorias Escolas Multisseriadas, Conhecimento, Crianças e 

Planejamento.  

A próxima seção apresenta o levantamento das produções recentes sobre o 

objeto estudado, as técnicas e os instrumentos utilizados para coleta de dados e como 

foi desenvolvida a técnica de Grupo Focal (GF) e a organização dos dados.  

1.3.1  Estado da Arte – Estudos Recentes Sobre Formação Continuada de 

Professores que Atuam em Escolas Multisseriadas 

O levantamento dos estudos sobre formação continuada de professores das 

escolas multisseriadas, ocorreu a partir de dados em sítios eletrônicos.  As buscas 

ocorreram nas bases da ANPED, CAPES, SCIELO.  Os descritores foram: Formação 

Continuada de Professores; Escolas Multisseriadas, Educação do Campo e Políticas 

Públicas. Estas resultaram num total de 11 estudos selecionados entre artigos, 

dissertações e teses. Estes foram organizados em quadros que compõe o apêndice.  

Na base da ANPED foram encontrados 67 textos sobre Educação do Campo, 

449 sobre formação de professores e 2 sobre escolas multisseriadas. Foram 
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selecionados 37 textos pelos títulos, posteriormente realizado a leitura dos resumos, 

resultando na leitura e fichamento do trabalho de Souza (2015). 

Souza (2015) analisa a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica – PARFOR, esta foi criada pelo Decreto nº 6.755, de 

29 de janeiro de 2009, e instituído pela Portaria Normativa nº 09, de junho de 2009. 

Lançado com a finalidade de atender as disposições do Decreto 6.755/2009, a 

PARFOR afirma o objetivo de oferecer formação inicial e continuada de quem atua na 

educação básica, formação em serviço, e analisa o papel dos fóruns estaduais de 

apoio à formação docente.   

No catálogo de Teses e Dissertações da Capes, foram encontradas 39 

produções recentes (2015 - 2018) sobre formação continuada de professores, destes 

foram selecionados 4 estudos, 3 dissertações e 1 tese. A constatação é de que, em 

nível de doutorado, há poucas pesquisas sobre a formação continuada dos 

professores que atuam na escola multisseriada do campo. Isso pressupõe que há a 

necessidade de ampliar as pesquisas, porque as teses possibilitam ao pesquisador 

maior aprofundamento no objeto de estudo. 

Para Santos (2016), na sociedade capitalista, dividida em classes e com 

interesses antagônicos, a educação escolar diverge se colocados esses interesses 

voltados para o capitalismo ou para a classe trabalhadora.  Apoia-se na Pedagogia 

“Histórico-Crítica como um ponto de apoio na luta dos educadores que almejam uma 

educação emancipadora” (p. 8).  Analisa as necessidades, os desafios e as 

possibilidades, de formação de professores de classes multisseriadas em escolas do 

campo, com base na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), tomando como referência 

uma experiência formativa desenvolvida no município de Feira de Santana/Bahia. A 

partir de seus estudos, aponta a possibilidade da PHC como teoria pedagógica crítica, 

contribuir com o trabalho educativo nas escolas do campo com classes multisseriadas, 

sempre dialogando com a Educação do Campo na formação de professores.   

Ferreira (2016) discute as políticas públicas educacionais, salientando que 

estas são pensadas a partir das cidades, cabendo ao campo adaptações às situações 

que diferenciam campo e cidade. Assim, analisa a formação continuada de 

professores e professoras que atuam em classes multisseriadas do 1º ao 5º ano, 

desenvolvidas no estado do Amazonas em 2014, pelo Programa Escola da Terra. Este 

resultante do Pronacampo, uma política educacional voltada para professores/as que 

atuam em escolas multisseriadas dos anos iniciais, localizadas em áreas rurais, com 
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intuito de oferecer recursos pedagógicos e didáticos que atendam as especificidades 

das populações do campo. Descreve como a política de formação proposta foi 

desenvolvida e analisa as articulações, entre a política oferecida pelo programa, 

associada ao comprometimento com a questão da sustentabilidade e com as 

concepções que historicamente foram construídas para a Educação do Campo.  Por 

fim, propõe ações a serem desenvolvidas durante a execução do Plano de Ação 

Educacional – PAE. Destaca que o Programa Escola da Terra se constitui em uma 

conquista, no que se refere à oferta de formação continuada às escolas do campo.   

Santos (2017) investiga a concepção de alfabetização apresentada nos 

Cadernos de Educação do Campo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC). Compreende a incorporação da escrita na sociedade atual, em que a 

alfabetização se impõe como uma necessidade de todos os indivíduos, uma prática 

de grande importância social. Ele analise a concepção de alfabetização nos Cadernos 

de Educação do Campo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

apontando limites e contradições.  Estas apontam que a concepção de alfabetização 

presente nos Cadernos de Educação do Campo do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa, baseia-se nos pressupostos da alfabetização construtivista e da 

pedagogia das competências. Embora, a discussão sobre a alfabetização no contexto 

da Educação do Campo seja positiva, no âmbito do PNAIC, apresenta-se contraditória 

aos fundamentos da Educação do Campo.   

Souza (2017) analisa a implementação do Programa Escola da Terra, realizado 

na rede municipal de Vargem Alta/ ES, em 2016. Analisa a formação e sua relação 

com as reformas, das políticas de formação pós LDB 9394/96, no contexto do Estado 

neoliberal.  Busca contradições, contribuições, avanços e desafios do programa, para 

efetivar práticas pedagógicas que venham tornar a escola multisseriada em escola do 

campo. Aponta proposições para futuros programas e políticas de formação voltadas 

para esse contexto.   

 As pesquisas realizadas na base da Scielo complementam as anteriores, 

portanto, com maior enfoque nas escolas multisseriadas como foco para pensar a 

formação continuada de professores. Foram encontrados vários artigos, destes, 4 

foram lidos na íntegra e permaneceram Hage (2014) e Janata, Anhaia (2015) e 

Parente (2014). 

Hage (2014) analisa a realidade das escolas públicas do campo, destacando 

as particularidades e os desafios que enfrentam os movimentos sociais populares do 
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campo para assegurar o direito à universalização da Educação Básica. Os resultados 

mostram as contradições existente entre o abandono e a precarização as condições 

de existência das escolas multisseriadas e traz as ações criativas realizadas pelos 

professores, sugere a necessidade da transgressão do paradigma seriado urbano de 

ensino atualmente hegemônico nessas escolas.   

 Janata, Anhaia (2015) tratam da formação de professores que atuam nas 

escolas/classes multisseriadas do campo, embasando-se nos princípios da Educação 

do Campo, em contraposição ao Programa Escola Ativa, implementado no Brasil em 

1997. Trazem o panorama da década de 90 voltado para as políticas neoliberais e dão 

indicativos para a formação docente de professores que atuam em escolas 

multisseriadas. 

Parente (2014) sistematiza pesquisas e experiências sobre a multisseriação em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, revisa a literatura internacional, 

analisando suas opções político-pedagógicas. Evidencia que a multisseriação, no 

caso brasileiro, é resultado de uma necessidade e não uma opção pedagógica. 

Salienta que a multisseriação deve avançar para a busca de alternativas pedagógicas, 

pois diante das opções político-pedagógicas da forma de organização escolar, 

defende que a política educacional brasileira deve abdicar da negação à 

multisseriação. 

Essa breve apresentação traz apenas os autores e os títulos dos estudos. As 

contribuições das pesquisas irão compor as reflexões no decorrer do texto. O próximo 

momento apresenta a metodologia utilizada para o estudo sobre a formação 

continuada das professoras das escolas multisseriadas de Goioxim entre 1999 a 2018.  

1.3.2 Técnicas de Estudos: Documentos, Grupo Focal, Análise de Conteúdo 

Para cumprir o objetivo de historicizar e conjunturar (SOUZA, 2006) a educação 

de Goioxim de (1999 - 2000), a busca e análise de documentos foi uma das técnicas 

utilizadas. Para tanto, foram realizadas quatro visitas na Secretaria Municipal de 

Educação de Goioxim. Primeiramente, ocorreu a apresentação do projeto de estudos 

e a solicitação para o desenvolvimento da pesquisa. Após autorização dos 

responsáveis, estes foram sendo selecionados a partir de leitura flutuante (BARDIN, 

1977).  Os primeiros documentos acessados foram várias atas das Associações de 

Pais, Mestres e Funcionários (APMFs) das escolas rurais. Foram selecionadas e 
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digitalizadas 22 atas e 3 relatórios de cessação. Após a organização, iniciou a análise 

documental.  

O conteúdo destas trouxe informações sobre a nuclearização de escolas rurais, 

questões sobre o transporte escolar e registros sobre formação continuada das 

professoras da rede municipal. O termo nuclearização7 será substituído por 

nucleação, termo utilizado na literatura estudada, também relação ao conteúdo das 

atas, os nomes dos profissionais responsáveis pelo fechamento de escolas foram 

apagados para preservar suas identidades.  

Após a constatação do número de escolas fechadas, ocorreu a busca por 

outros registros do fechamento e nucleação das escolas rurais. O estudo tem enfoque 

na formação continuada das professoras das escolas multisseriadas, no entanto, é 

relevante trazer esse movimento de fechamento de escolas para compreender as 

contradições que permeiam a educação brasileira ofertada para as populações do 

campo e como a formação das professoras contribui para o enfrentamento dessas 

contradições.  

Sobre a formação continuada das professoras, os registros são de um livro de 

entrega de certificados dos cursos realizados no período de (1999 - 2015) e listas de 

frequências referente as formações 2016 - 2018. “[...] Nesses documentos os 

investigadores podem ter acesso à ‘perspectiva oficial’, bem como às várias maneiras 

como o pessoal da escola comunica.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 180).   

Na quarta visita a secretaria municipal de educação, foram selecionadas, mais 

de 50 fotografias das escolas rurais de Goioxim que foram nucleadas, já as fotografias 

atuais fazem parte da galeria de imagens dos arquivos de celular da pesquisadora. 

Três imagens foram fotografadas pela pesquisadora e duas recebidas por WhatsApp 

de professoras que atuam nas escolas.  Das fotografias mais antigas, algumas são 

apresentadas, com o intuito de analisar as imagens e relacionar os achados com a 

literatura.  

Enquanto tratamento de informação contida nos documentos acumulados, a 
análise documental tem por objetivo das formas conveniente e representar 
de outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de 
transformação. O propósito a atingir é o armazenamento sob forma variável 
e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma que se obtenha o 

 
7 Nuclearização - termo utilizado nas atas de cessação das APMFs das escolas cessadas de Goioxim 
- PR.  
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máximo de informações (aspecto quantitativo), com máximo de pertinência 
(aspecto qualitativo). (BARDIN, 1977, p. 31) 

A análise documental foi associada à análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 1977, p. 31)  

As atas, os relatórios e as fotografias “podem dar uma boa percepção dos 

indivíduos que já não estão presentes, ou de como certos acontecimentos particulares 

desse meio eram. “[...] Não sendo um substituto para a presença, as fotografias podem 

oferecer-nos uma visão histórica do meio e dos seus participantes.” (BOGDAN E 

BIKLAN, 1994, p. 185). As fotografias atuais das 5 escolas municipais foram 

acessadas a partir de arquivos de celular. 

 As fotos possibilitaram confrontar as imagens com as informações obtidas 

durante toda a pesquisa. Estas vêm a confirmar muitas das declarações sobre a 

precariedade das escolas rurais que foram nucleadas, relatado pelas professoras na 

última etapa da coleta de dados, a entrevista de Grupo Focal (GF). Essa técnica 

possibilitou a sistematização das tensões e desafios da escola rural-campo na 

perspectiva das professoras. A participação da pesquisadora também faz parte dos 

instrumentos, pois além de participar como professora da rede municipal a partir de 

2009, atuou como coordenadora e tutora nos cursos em parceria com a universidade, 

de 2015 - 2018, também participou como mediadora no grupo focal.  

 1.3.3 Grupo Focal – Discussões, Reflexões e Relatos das Professoras das Escolas 

Multisseriadas de Goioxim 

Segundo Kinalski, et. al. (2017, p. 444),  

O GF é aplicado como técnica por pesquisador que tem como objetivo coletar 
informações sobre um determinado tema específico por meio da discussão 
participativa entre os participantes, reunidos em um mesmo local e durante 
certo período de tempo. O GF valoriza a interação entre os participantes e o 
pesquisador, sendo realizado a partir das discussões focadas em tópicos 
específicos e diretivos. Isso proporciona a troca de experiências, conceitos e 
opiniões entre os participantes. Origina discussões e elabora táticas grupais 
para solucionar problemas e transformar realidades, pautando-se na 
aprendizagem e na troca de experiências sobre a questão em estudo, 
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potencializando o protagonismo dos participantes na medida em que 
dialogam e constroem coletivamente os resultados da pesquisa (5). Esse 
processo grupal de aprendizagem se constitui por meio de um movimento 
intenso de estruturação, desestruturação e reestruturação [...] passando pela 
busca do novo, desejo de mudança, medo de entrar em contato com algo 
novo, sentimento de ansiedade e resistência. Expressa o que está explícito e 
implícito no grupo, seus conteúdos manifestos e latentes. Tal movimento 
acontece em idas e voltas, denominado espiral dialética.   

A técnica de grupo focal foi utilizada para coletar informações, a partir da 

perspectiva das professoras que atuam nas escolas municipais do campo, sobre a 

educação e a formação continuada das quais participaram e participam e como estão 

desenvolvendo o trabalho nas escolas multisseriadas na perspectiva rural-campo.      

  Os autores que ampararam o desenvolvimento do Grupo Focal (GF) foram: 

Godim (2003), Ressel (2008), Dall`Agnoll et. al. (2012) e Kinalski et. al. (2017). A 

definição da técnica foi direcionada aos objetivos, com o intuito de proporcionar aos 

professores a oportunidade de conversar, discutir e relatar no coletivo as tensões e os 

desafios que enfrentam na escola rural-campo. Além disso, foi um momento de troca 

de experiências entre elas.     

Os critérios para escolha das participantes foram ser professora nas escolas 

municipais do campo e ter participado de ao menos duas etapas de formação nos 

períodos de (2015 - 2018), esse recorte se deve aos cursos específicos voltados para 

reformulação do projeto político pedagógico das escolas e do curso Escola da terra, 

específico para as escolas multisseriadas.  

Na perspectiva de organizar um grupo com professores heterogêneo, em 

relação ao período de atuação no magistério, foram selecionadas professoras com 

mais de 20 anos de profissão e professoras menos de 10 anos, considerando 

conhecimentos e experiências distintas. A questão de gênero demarca a presença da 

mulher como presença quase predominante no magistério do município, 

principalmente nas Escolas Municipais do Campo (EMC). Atualmente, compõe o 

quadro das escolas do campo 2 dois professores e 21 professoras.  

[...] os pesquisadores encontram nos grupos focais uma técnica que os ajuda 
na investigação de crenças, valores, atitudes, opiniões e processos de 
influência grupais, bem como dá suporte para a geração de hipóteses, a 
construção teórica e a elaboração de instrumentos. Trata-se de uma técnica 
que pode ser usada quando o foco de análise do pesquisador é o grupo. 
(GODIM, 2003, p. 160). 
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O processo de seleção e escolhas das participantes ocorreu nos últimos meses 

de 2019.  O intuito era de visitar todas as escolas do campo, porém a SEMED – 

Goioxim realizou um encontro com todas as professoras da rede, assim, surgiu à 

oportunidade de conversar com as que atendiam aos critérios.  O primeiro convite 

para as professoras que se encaixavam nos critérios foi informal, foi explicado 

brevemente os objetivos, o que era o grupo focal e como ocorreria o encontro. 12 

professoras foram convidadas e 3 confirmaram a participação de imediato.   

Posteriormente, foi organizado um grupo de WhatsApp com as docentes 

convidadas, para estabelecer contato e agendar a visita nas escolas, para 

confirmação da participação das demais professoras no encontro.   

Após esse contato, duas das cinco foram visitadas, já observando a 

possibilidade de organização dos espaços para realização do encontro.  O coletivo 

das escolas foi reunido para se explicar novamente os objetivos da pesquisa e como 

ocorreria o encontro. Foi explicado que seria apenas um encontro com duas horas de 

duração e que seria em formato de conversa em que elas iriam discutir e refletir sobre 

quatro temas propostos pela pesquisadora que faria o papel de mediadora.  

Na Escola Municipal do Campo Santa Catarina, das cinco professoras, uma 

não participou, porque não estava no dia da visita e o grupo já estava completo com 

as 6 participantes. As professoras dessa escola e da Escola Municipal do Campo 

Rodrigues Alves formaram o grupo A. Na Escola Municipal do Campo Manoel da 

Nobrega, das 6 professoras efetivas, participaram 3, pois as outras já haviam aceitado 

o convite anteriormente, de forma informal. Estas formaram o grupo B, junto às 

professoras das Escolas Municipais do Campo Ari Barroso e Colônia Piquiri.  A divisão 

em grupos ocorreu para as professoras pudessem ter uma melhor participação, 

devido ao tempo. Na realização das análises as falas das professoras foram 

enumeradas de 1 a 11, não havendo divisão por grupo.  

A literatura existente sobre a organização do grupo focal orienta quanto ao 

número de participantes, Ressel et. al. (2008), sugere de 6 a 15 participantes. Assim, 

ficou organizado grupo A e B, 12 participantes, 6 em cada grupo. Essa opção pelo 

mínimo de participantes ocorreu pensando em manter um tempo razoável para que 

as seis pudessem participar de forma satisfatória.   

Após organização dos coletivos foi solicitada a autorização SEMED para 

realização dos encontros nas Escolas Municipais do campo Santa Catarina e Manoel 

da Nóbrega.  Após a autorização, os contatos para organização dos encontros 
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ocorreram através de mensagem em WhatsApp e conversas telefônicas. Também foi 

organizado um roteiro para amparar as conversas. Alerta-se que um roteiro é 

importante, mas sem ser confundido com “[...] um questionário. Um bom roteiro é 

aquele que não só permite um aprofundamento progressivo (técnica do funil), mas 

também a fluidez da discussão sem que o moderador precise intervir muitas vezes.” 

(GODIM, 2003, p. 154).    

Para o desenvolvimento dos encontros, foi convidada uma professora da rede 

municipal a qual participou do grupo focal como observadora e responsável pelos 

aparelhos de celulares, que gravaram o encontro. Em relação ao deslocamento das 

professoras, algumas residiam próximas à escola, outras utilizaram do transporte 

escolar e três tiveram que pagar pelo transporte, estas receberam o reembolso dos 

gastos.   

No dia do encontro com o grupo, primeiramente foi organizado o ambiente, 

foram colocadas cadeiras em semicírculos e no centro um tapete com livros das 

principais produções sobre a Educação do Campo a nível nacional e de 

pesquisadores paranaenses. Os temas das produções abordavam ações de formação 

continuada com professores das redes municipais do Paraná, além de materiais 

produzidos por estudantes com textos sobre porções da realidade das escolas do 

campo a partir do Programa Escola da Terra e jornais da Articulação Paranaense de 

Educação do Campo. Também, foi ofertado um café antes de iniciar o encontro.  

Ao iniciar a dinâmica, foi retomado o objetivo do encontro e os critérios de como 

seria organizado o tempo, foi definido com o coletivo que seriam 30 minutos para 

reflexão e discussão de cada questão. As regras do grupo focal foram: a) só uma 

pessoa fala de cada vez; b) evitam-se discussões paralelas para que todos participem; 

c) ninguém pode dominar a discussão; d) todos têm o direito de dizer o que pensam.  

(GODIM, 2003).   

A apresentação dos materiais produzidos por pesquisadores da Educação do 

campo introduziu o tema. Em nível nacional foi apresentado obras de Souza, Hage, 

Caldart, Arroyo, etc. E em nível estadual e local as produções de pesquisadores da 

UFFS e Unicentro; Hammel, Gehrke, Verdério, Sapelli, jornal da Articulação 

paranaense do campo e folhetos do Movecampo Unicentro, e as produções da obra 

Escrevedores da Liberdade na qual contém textos produzidos por estudantes da rede 

municipal das escolas Multisseriadas de Goioxim.  
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Na sequência ocorreu a apresentação do roteiro8 com os seguintes 

apontamentos: Educação do Campo e Educação Rural, Escola Seriada 

(multisseriada), Processo de Nucleação das Escolas Municipais de Goioxim e 

Formação Inicial e Continuada das Educadoras. A pesquisadora atuou como 

mediadora, contando com a ajuda de uma observadora9 que ficou responsável por 

anotar questões relevantes e pelas gravações. Para os registros de áudios foram 

utilizados dois celulares. Sobre as tarefas,  

Pondera-se que, mesmo não incorporando tais noções em sua abordagem, 
no grupo focal, o pesquisador (moderador dos debates) não será “neutro” e, 
em alguma medida e direção, estará intervindo, consciente ou 
inconscientemente. Além disso, é preciso reconhecer que, para além da 
palavra informada, as manifestações não verbais e o próprio silêncio 
comunicam e podem se constituir em formas de intervenção. [...] deve-se 
estar comprometido em não denegar os processos latentes, tanto ao que 
concerne a sua intervenção como análise, auxiliando o grupo a construir o 
conhecimento, coletivamente, em um movimento dialético.  (DALL´AGNOL; 
MAGALHÃES; OLSCHOWSKI, 2012) 

Assim, com clareza da tarefa de mediador, da observação e intervenção 

iniciamos as gravações a partir de aplicativo de celular. No decorrer da conversa, em 

vários momentos houve silêncio. A pesquisadora teve que repetir as questões e até 

mesmo motivar as participantes, a observadora também contribuiu em alguns 

momentos dado sua participação como pedagoga da rede municipal no período 

pesquisado. Os dois encontros contabilizaram 3 horas e 40 minutos. Posteriormente, 

foi realizada a transcrição dos dados coletados, as quais resultaram 60 páginas, com 

formatação simples.  

Após as transcrições realizou-se a leitura “flutuante” (BARDIN, 1977), para 

então iniciar as análises no programa Atlas TI.  Foi utilizada a versão teste do 

programa, esta possibilitou a codificação palavras mais utilizadas nos relatos das 

participantes. O programa possibilita sublinhar palavras ou frases que são 

identificadas por códigos definidos pelo pesquisador. Assim, as citações foram sendo 

organizados dentro códigos, inseridos após análise das palavras que mais se 

repetiam.  

  Está primeira análise resultou na concorrência de várias palavras como: a 

gente, aluno, professores, avaliação, conhecimento, crianças, dificuldade, educação 

 
8 O roteiro com as questões norteadoras para entrevista com o grupo focal foi colocado no apêndice.  
9 Professora observadora – Suzimara Fernandes (professora efetiva do magistério municipal).  
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do campo, educação rural, escola, formação, multissérie, planejamento, prática, 

realidade, tecnologia e transporte. Após a análise os dados foram organizados nas 

seguintes categorias: Educação Rural e Educação do Campo, Formação Continuada 

de Professores e as subcategorias: Conhecimento, crianças e planejamento. 

A análise dos resultados é o último fator a ser considerado. Ela depende do 
tipo de relatório que o projeto de pesquisa requer, ou seja, se é um executivo 
para tomadas de decisão ou um mais minucioso, cuja meta é a produção 
teórica; de qualquer modo, a análise se inicia com uma codificação dos 
dados. (GODIM, 2003, p. 154) 

As análises foram amparadas em Bardin (1977), o qual orienta que análise de 

conteúdo que passa por três fases: pré-análise, descrição analítica, e interpretação 

inferencial. Para realizar as inferências e desenvolver a análise, as falas das 

professoras forma organizadas em um quadro de acordo com as categorias. Para as 

categorias foram utilizadas cores diferentes, facilitando a organização dos dados.  

Bogdan e Biklen (1994) salientam que é impossível realizar a inferência sobre 

os dados, se o pesquisador não dominar os conceitos que alimentam o conteúdo das 

mensagens. Portanto, o embasamento teórico sobre as concepções e os conceitos 

sobre as categorias já anunciadas são apresentados a seguir.  

1.4 CONCEITOS, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ESTUDOS: 

EDUCAÇÃO RURAL, EDUCAÇÃO DO CAMPO, ESCOLAS 

MULTISSERIADAS E FORMAÇÃO CONTINUADA 

Nesta seção trazemos os autores que vem estudando, debatendo e propondo 

a Educação do Campo no Brasil e suas posições sobre o projeto societário 

(FRIGOTTO, 2010). Assim, a concepção de Educação do campo e os conceitos sobre 

Formação Continuada de Professores e Escolas Multisseriadas do Campo, vem 

sendo demarcado dentro dessa perspectiva.   

1.4.1 Educação Rural e Educação do Campo: Projetos Societários Antagônicos 

Frigotto (2011), no texto “Os circuitos da história e o balanço da educação no 

Brasil na primeira década do século XXI”, traz a leitura da relação entre projeto 
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societário e educação. Assim, indica alguns pressupostos dos embates voltados para 

o projeto de sociedade que marca essa década. Ele salienta que 

Qualquer que seja o objeto de análise no campo das ciências humanas e 
sociais que se queira tratar no plano da historicidade vale dizer, no campo 
das contradições, mediações e determinações que o constituem, implica, 
necessariamente tomá-lo na relação inseparável entre o estrutural e o 
conjuntural. Por outra parte, implica tomar o objeto de análise que o constitui, 
na qual se estabelecem as mediações entre o campo da particularidade e sua 
relação com uma determinada universalidade. (FRIGOTTO, 2011, p. 3) 

Assim, ao trazer a Educação Rural e a Educação do Campo como projetos 

antagônicos, implica definir as concepções que caracterizam esses projetos dentro da 

conjuntura nacional, buscando o contraditório, as relações, mediações e 

determinações que permeiam a estrutura das particularidades ao universal e, do 

universal ao particular, a análise da totalidade (NETTO, 1994).  

Segundo Ribeiro (2012), para definir Educação Rural primeiro é preciso 

compreender a qual sujeito essa se destina. Assim, salienta que a educação rural é 

destinada a população que tem na agricultura seu modo de vida, ou seja, camponeses 

que residem e trabalham em áreas rurais. Quando existem escolas nas áreas rurais, 

estas oferecem uma educação na mesma modalidade que a educação urbana, sem 

haver tentativa de organizar a escola, as características dos sujeitos que a 

frequentam. Nestas são ofertados conteúdos elementares de leitura, escrita, 

operações matemáticas simples e, tanto no formato seriado, quanto multisseriado não 

vêm cumprindo sua função conforme indicativos de índices de analfabetismo e baixos 

índices de escolarização. 

Os filhos dos camponeses experimentam uma necessidade maior de 
aproximação entre o trabalho e o estudo, visto que a maior parte deles 
ingressa cedo nas lidas da roça para ajudar a família, de onde se retira a 
expressão agricultura familiar. Mas na escola apenas se estuda, e este 
estudo nada tem a ver com o trabalho que o camponês desenvolve com a 
terra. Assim, o trabalho produtivo articulado à unidade familiar que se envolve 
com este trabalho assume papel essencial no processo educativo de ingresso 
e participação ativa do camponês no corpo social. Portanto, não é da escola 
a tarefa primordial de formar as crianças camponesas, tanto porque estas 
quase sempre ingressam mais tarde no processo de escolarização – e 
permanecem pouco tempo nele envolvidas – quanto pelas deficiências 
peculiares à instituição escolar. A permanência das crianças na escola 
depende do que esta pode oferecer em relação às atividades práticas 
relativas ao trabalho material como base da aprendizagem, ou seja, da 
produção de conhecimentos. (RIBEIRO, 2012, p. 295-296) 
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Na Educação Rural, não há aproximação das atividades escolares, com as 

atividades que as crianças, os filhos dos camponeses desenvolvem no cotidiano. 

Assim, a escola não forma a criança camponesa, mas cria condições de adaptação 

ao sistema produtivo, valorizando o mundo urbano, isso contribui para que muitos 

trabalhadores mudem para cidades e vão trabalhar nas indústrias. Nesse sentido, a 

Educação do Campo vem se contrapor ao que a Educação Rural apresenta. 

A Educação do Campo nasce de outro olhar sobre o campo. Interroga-nos 
porque nem sequer os governos democráticos, nem sequer o movimento 
educacional progressista conseguiu colocar em seus horizontes o direito dos 
camponeses a educação. Olhar negativo, preconceituoso, do campo e seu 
lugar no modelo de desenvolvimento seriam responsáveis? A agricultura 
camponesa vista como sinal de atraso, inferioridade, como um modo de 
produção, de vida e de cultura em extinção? Como quebrar o fetiche que 
coloca o povo do campo à parte? (ARROYO, CALDART E MOLINA, 2011, p. 
11) 

Diante da negação de direitos, do preconceito que coloca o povo camponês 

como atrasado, com modo de produção considerado inferior, os movimentos sociais 

do campo entram no cenário, para reivindicar direitos considerados universais, para o 

conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do “campo, das águas e das florestas” 

(CALDART, 2018), ou seja, camponeses, quilombolas, indígenas e ribeirinhos, e os 

diversos tipos de assalariados que trabalham no campo.   

As lutas e a tomada de consciência dessa realidade fazem parte da trajetória 

dos movimentos sociais, mais especificamente o Movimento Sem-Terra (MST). Estes 

são protagonistas da negação do “espaço urbano como caminho natural único do 

desenvolvimento e do progresso, do sucesso econômico [...]” (p. 11). Para além do 

reconhecimento enquanto classe trabalhadora, na busca pela terra, o movimento 

social busca seus direitos e traz, no bojo de suas lutas, a reivindicação por políticas 

públicas voltadas para a educação. “Se a escolarização não é toda educação a que 

temos direito, ela é um direito social e humano fundamental” (ARROYO, CALDART, 

MOLINA, 2018, p. 13).  A educação é um direito social e humano, conhecer as lutas 

dos movimentos voltados para Educação do Campo, possibilita a compreensão de 

que educação e que escola estão materializadas nos espaços do campo, assim, cabe 

o questionamento sobre quais interesses e grupos sociais elas servem: à toda 

população ou aos grupos hegemônicos? 
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Um projeto popular de desenvolvimento do campo é uma realidade que 
começa ser construída. Consequentemente, exige uma educação que 
prepare o povo do campo para ser sujeito dessa construção. Uma educação 
que garanta o direito ao conhecimento, à ciência e à tecnologia socialmente 
produzidas e acumuladas. Mas também contribua na construção e afirmação 
dos valores e da cultura, das autoimagens e identidades da diversidade que 
compõe hoje o povo brasileiro. (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p. 15) 

O preparo do povo para construir a EdoC, exige uma educação que supere a 

mera transferência de conteúdo, a educação mercantil (MÉSZÁROS, 2008), a 

educação bancária (FREIRE, 2013), ou seja, os povos do campo exigem o direito a 

educação que de acesso aos conhecimentos produzidos historicamente, os saberes 

elaborados (SAVIANI, 2011), para produzir suas condições materiais, com acesso ao 

trabalho, valorizando sua cultura e sua identidade, rompendo com termos pejorativos, 

que colocam os sujeitos do campo como “caipira, ingênuo, atrasado”, estes mais 

presentes no folclore brasileiro e, mesmo não sendo muito utilizadas, carregam 

estereótipos que colocam o camponês como inferior ao sujeito urbano.  

 A Educação do Campo é um movimento em construção, sua trajetória e as 

instituições que defendem os povos do campo, como sujeitos de direitos, representam 

um projeto de rompimento com a hierarquia cidade-campo, reconhecendo a 

complementariedade necessária aos espaços. Caldart (2012) salienta que essa 

expressão primeira nasceu como Educação Básica do Campo e só passou a ser 

chamada Educação do Campo após de discussões que ocorreram no final de 2002.   

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 
incidir sobre a política de educação desde interesses sociais das 
comunidades camponesas. Objetivos e sujeitos remetem às questões do 
trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e 
ao embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura 
que tem implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de 
política pública, de educação e de formação humana. (CALDART, 2012, p. 
259)  

Ou seja, nesta concepção a formação humana envolve concepções teóricas 

vinculadas às práticas dos sujeitos das relações sociais, análise da realidade material, 

posição política e visão de mundo. “Estudar a concepção de EdoC é, portanto, buscar 

apreender o que ela concretamente é. Identificar as raízes de constituição dessa 

concepção, seus fundamentos, as finalidades, porque foi criada ‘Compreender a EdoC 

é estudar seu desenvolvimento histórico a partir de suas raízes, determinações 

sociais. [...]’ Trata-se de assumir determinada intencionalidade ao participar de sua 
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vida prática” (CALDART, 2018, p. 3-5). Essas raízes têm origem na luta dos sujeitos 

coletivos do trabalho no campo, na agricultura camponesa e no confronto de classe e 

em uma concepção emancipatória. As lutas coletivas e em comum tornaram-se lutas 

por políticas públicas, lutas por educação, vinculada a luta pela terra, luta de classes 

que envolvem a questão agrária no confronto entre capital e trabalho.  

 A discussão sobre agricultura camponesa, agricultura familiar e agronegócio 

perpassa pela questão agrária, ou seja, a questão socioeconômica do país vinculada 

a Terra que segundo Stédille (2012, p. 641), os  

[...] ‘pensadores clássicos’. Ao investigarem o comportamento do capital na 
organização da produção agrícola e em relação à propriedade da terra, esses 
pensadores concluíram que, à medida que o modo de produção capitalista se 
desenvolvia, com sua lógica e leis, a propriedade da terra foi se concentrando 
nas mãos de menor número de proprietários capitalistas. Ou seja, o advento 
do capitalismo como modo de produção predominante, combinado com o 
regime político republicano, que havia introduzido o direito à propriedade 
privada de bens e de mercadorias, trouxe como consequência o fato de a 
terra, antes vista como um bem da natureza sob controle monopólico das 
oligarquias ou clãs (no período do feudalismo), tornar-se agora uma 
mercadoria especial, sujeita à propriedade privada.  

 A terra é um bem da natureza, não é fruto do trabalho humano. Porém, a 

propriedade privada coloca o direito sobre os bens da natureza, assim, esta passou a 

ser regida pelas regras do capitalismo. Conforme o capitalista agrícola acumula 

capital, através do lucro, mais terras pode comprar. Cada sociedade no decorrer da 

história vem organizando o uso e a posse da propriedade da terra, esses 

conhecimentos pertencem aqueles que vêm estudando a questão agrária. Estudos 

mostram que no Brasil 1% da população controla 46% do território brasileiro, e que 80 

% das terras são utilizadas para produzir soja, milho, cana-de-açúcar e para a 

pecuária extensiva. O trabalho voltado para o agronegócio utiliza de tecnologias que 

substituem parcialmente o trabalho humano contribuindo para expulsão do homem do 

campo e o uso excessivo de agrotóxicos causa agressão à natureza (STÉDILLE, 

2012).  

Leite e Medeiros (2012), ao definir o agronegócio salientam que o agronegócio 

está relacionado com a alta tecnologia agrícola, tanto na produção quanto na colheita, 

insumos químicos, biotecnologias e mecanização, porém, algumas lavouras como a 

de café ainda exige muita mão-de-obra na colheita. Assim, ainda emprega 

assalariados em diversas atividades em um mercado com atividades permanentes e 

temporárias, alguns com direitos trabalhistas e outros sem direito algum. Também há 
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nas unidades agrícolas, mão-de-obra qualificada como operadores de máquinas, 

agrônomos, técnicos agrícolas, mecânicos entre outros. No entanto, ainda existem 

situações em que a expansão do agronegócio, principalmente em áreas de derrubada 

de matas, conta com trabalhos análogos a escravidão.  

Ao pensar sobre Educação do Campo é necessário trazer a questão agrária, e 

compreender os projetos societários, do agronegócio e da agricultura camponesa. 

Segundo Stédille (2012), o termo agricultura se relaciona a atividade de cultivar 

a terra. Agricultor é a profissão daqueles que através do trabalho produzem 

conhecimentos sobre o cultivo da terra. O cultivo da terra, nas perspectivas da 

Educação Rural e Educação do Campo revela o antagonismo dos projetos societários 

em disputa no campo brasileiro. Esses projetos se materializam através das relações 

de trabalho, no agronegócio e na agricultura familiar em contraposição à agricultura 

camponesa. Não cabe aqui o aprofundamento sobre essas questões, no entanto, é 

importante trazer de forma breve como ocorrem as relações de trabalho e de produção 

nesses modos de trabalhar com a terra, pois, a questão agrária ligada ao 

desenvolvimento do capitalismo, trouxe consigo a chamada revolução verde, 

ocasionando a saída de muitos camponeses de seus territórios.  

O aprofundamento do modelo de desenvolvimento capitalista na agricultura 
e na pecuária, baseado na produção voltada para o lucro e para o mercado 
através da mecanização agrícola, utilização de venenos e fertilizantes e 
medicamentos veterinários, constituída de três fases iniciada na década de 
1960 e que se estende até hoje. A primeira fase da Revolução Verde iniciou 
na década de 1960 e se estendeu até 1990 caracterizada pelo aumento 
significativo da monocultura e da industrialização da agricultura através do 
crescimento do ramo das indústrias de revendas de máquinas, sementes 
modernas e insumos químicos. Dessa forma, o pequeno produtor não 
usufruía do resultado da sua produção, pois a renda ficava concentrada na 
mão dos empresários que repassava para a indústria e o comércio. Essa 
lógica passou a ser financiada pela política de crédito que beneficiava apenas 
os médios e grandes produtores, pois o pequeno agricultor, que era obrigado 
a investir no pacote tecnológico, endividava-se cada vez mais. O resultado 
dessa primeira fase da Revolução Verde foi desastroso para os pequenos 
agricultores que foram praticamente expulsos do campo, pois endividados 
venderam suas terras para os grandes produtores e foram para as periferias 
das grandes cidades. Além disso, esse modelo econômico contribuiu para o 
empobrecimento do solo gerado pelo uso excessivo de adubação química, 
contaminação das águas, dependência ao sistema bancário e alto 
endividamento dos agricultores e aumento da pobreza e da fome no país 
causado pela diminuição da produção de alimentos para o mercado interno. 
(SANTOS, 2017, p. 33). 

 O avanço da monocultura, o uso de implementos agrícolas, fertilizantes, 

venenos, máquinas, enfim, o mercado agrícola acabava engolindo a renda do 
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pequeno produtor. Muitos acabavam se endividando e para pagar suas dívidas, 

vendiam suas propriedades mudando para as periferias das grandes cidades.  Isso, 

ainda não mudou muito, a segunda fase da Revolução Verde (1990 - 1999), com 

objetivo de aumentar a produtividade e superar a crise na agricultura ampliou o uso 

de novas máquinas, equipamentos, intensificação do uso de inseticidas, fungicidas e 

herbicidas no controle de pragas. Aumentando o lucro das indústrias, que passaram 

a investir na modernização desses produtos aumentando a dependência e o 

endividamento dos agricultores.   

Esse modelo exigiu a especialização e profissionalização dos agricultores 
para aprenderem a utilizar as novas tecnologias, estimulando a 
competitividade no campo e a integração com a agroindústria e com as 
empresas de exportação. Assim, a agricultura brasileira foi colocada na 
concorrência do mercado mundial de alimentos exigindo a intensificação do 
uso de agrotóxicos para não comprometer a produção em larga escala, 
criando novos desequilíbrios no solo e no meio ambiente, forçando o aumento 
e o consumo das doses de veneno. (SANTOS, 2017, p. 34) 

 Aos que ficam no campo, o lugar vai se tornando difícil de viver, pois, sem 

muitas condições, vendem mão-de-obra para os grandes agricultores e pouco 

produzem nas propriedades. Sem trabalho, ou sem condições de produzir, muitos dos 

pequenos agricultores vendem suas terras e buscam oportunidades nas cidades, 

aumentando nos grandes centros a oferta de mão-de-obra barata e uma grande 

massa de desempregados.  No entanto, há outra forma de trabalho que vem mantendo 

as famílias no campo, a agricultura familiar. A agricultura familiar caracteriza-se pela 

agricultura de subsistência ou produtores mercantis com especialização da produção 

baseada nas demandas de mercado.  

Segundo Neves (2012), a agricultura familiar se diferencia da Patronal 

(agronegócio) e da Camponesa, que será explicada mais adiante. Cabe destacar que 

participam da agricultura familiar usuários ou potenciais usuários do Programa 

Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), estes organizam a 

gestão e os trabalhos da propriedade com mão-de-obra dos membros da família. Ou 

seja, ao mesmo tempo proprietária e executora das atividades agrícolas. Quando 

conseguem investir em formação acadêmica, o fazem e buscam se incorporar a lógica 

de mercado, investindo em especialização agrícola e, assim, reafirmam a existência 

da produção familiar em contexto da hegemonia do capital.  
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Outra característica da agricultura familiar é a diferenciação de gênero, dos 

ciclos de vida e o sistema de autoridade. A organização do trabalho ocorre de acordo 

com essas características. Quando os membros fazem parte da unidade de produção, 

considera-se a coletividade, em contrapartida quando a lógica familiar é orientada por 

valores individuais, os projetos são individuais e coletivos. Porém, ambas as 

organizações familiares, por questões morais e jurídicas, não podem dispensar os 

membros por ser filho, herdeiro ou agregado, ou seja, esses são alocados de acordo 

com o ritmo, intensidade, fases do processo, compatível com o gênero e idade. Estes 

são sustentados nas fases de não trabalho, integrado de acordo com a expansão do 

patrimônio familiar, incluindo as novas gerações. As projeções são realizadas de 

acordo com estilos de vida e alternativas de sucessão ou negação dos filhos dos 

agricultores.  

Como projeto societário, a agricultura familiar engloba grupos ideológicos 

heterogêneos, visando garantir a transferência de recursos que vão à contramão do 

acúmulo dos meios de produção, para que assentados, agricultores, extrativistas, 

silvicultores, pescadores artesanais tenham acesso a recursos de financiamento. A 

agricultura familiar apresenta-se com significados múltiplos, no sentido de minimizar 

os conflitos no campo, adesão à modernidade e expansão do consumo a partir da 

construção de uma classe média no campo. Por outro lado, possibilita a inserção da 

assistência técnica especializada, quando acessa a graduação e pós-graduação, bem 

como, a inserção no campo de produção e autonomia de mulheres e jovens. Porém, 

ainda há demanda por recursos sociais ora ausentes ou que precisam ser ampliados, 

como: escola, atendimento médico, energia elétrica, estradas com condições de 

mobilidade e escoamento da produção, além de acesso a recursos tecnológico de 

comunicação e bens culturais.   

A categoria analítica agricultura familiar passa então a incorporar o mesmo 
efeito desejante da dupla naturalização do familiar. E de tal modo que, em 
termos analíticos, pode-se perguntar: o que se ganha ao identificar 
agricultores como familiares ou uma forma de produzir como familiar, para 
além da contraposição política ao caráter capitalista de certas formas de 
produzir? Que consequências pode ter a simplificação do plano dos valores 
familiares aos valores inerentes à objetivação dos princípios da reprodução 
do capital? O que se deixa de considerar no domínio das relações familiares 
quando elas aparecem integradas apenas a processos produtivos? E o que 
se deixa de considerar na produção estrito senso quando o vetor de 
compreensão se reduz ao domínio das relações familiares? (NEVES, 2012, 
p. 39). 
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A reflexão sobre as relações familiares precisa ser ampliada para compreender 

a objetivação do capital no campo brasileiro. Assim, a agricultura camponesa traz 

outra organização, que ajuda a compreender essa relação que vai além da produção, 

elas fazem parte de toda vivência da família, da comunidade, dos valores, da cultura, 

dos modos de viver e produzir.  

Para Carvalho e Costa (2012), a agricultura camponesa é uma das formas de 

fazer a agricultura em vivência com a família, considerando o acesso à terra e aos 

bens naturais de forma sustentável. A produção rural carrega características da 

vivência em comunidade. As experiências incorporadas, vão sendo transmitidas, para 

reprodução de novos ciclos, ocorrem a troca de informação entre os membros da 

comunidade, desde conhecimentos do senso comum a incorporação gradativa de 

tecnologias. O uso da terra é coletivo entre família e vizinhos, ocorre à diversificação 

de cultivos e de criação, combinação entre produção coleta e extrativismo. As fontes 

de renda são através da venda da produção ou remuneração por dias trabalhados, 

solidariedade comunitária. Em relação à cultura, contém elementos da cultura 

patriarcal, as crenças e valores religiosos fazem parte das práticas de produção, há 

relação de afetividade e simbolismo com o ambiente. Os valores que orientam a 

agricultura camponesa são: produção para o crescimento máximo do valor agregado 

possível e emprego produtivo; produção de renda independente; produzir o máximo 

sem perder a qualidade; produção de renda independente a partir do uso de recursos 

autocriados e auto manejados; produção diversificada e intensiva por área explorada; 

unidade orgânica em que os recursos sociais e materiais, são apropriados e 

controlados pelos envolvidos no processo.  

A unidade de produção é alicerçada no trabalho, sendo os ciclos de produção 

e reprodução produzidos e reproduzidos a partir de ciclos anteriores. Portanto, a 

agricultura camponesa se defronta com a agricultura familiar que se organiza através 

da integração família e empresas capitalistas. A agricultura camponesa se contrapõe 

a imitação do agronegócio, a cooperação com empresas capitalistas, a artificialização 

da produção, principalmente contra a oligopolização (empresas transnacionais - 

commodites para exportação). A agricultura camponesa está relacionada à identidade 

de resistência dos camponeses para a identidade social de um projeto de classe 

social.  

A apresentação sucinta dos projetos societários e os modos de viver e produzir 

a vida no campo permite visualizar que a Educação do Campo vem alinhada ao projeto 
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dos camponeses de produzir a vida, o trabalho, a cultura através de um projeto 

identitário voltado para a classe trabalhadora.  Os sujeitos que compõem a Educação 

do Campo são os sujeitos que tiveram seus direitos usurpados “[...] conjunto dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo, sejam os camponeses, incluindo os 

quilombolas, sejam indígenas, sejam os diversos tipos de assalariados vinculado à 

vida e ao trabalho no meio rural.” (FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2011).  “[...] a 

diversidade de sujeitos é marca e força material da EdoC, patrimônio político e cultural 

e em construção. A EdoC é da terra, das águas e das florestas [...]” (CALDART, 2018, 

p. 6).  

A identidade do camponês, do trabalhador do campo envolve a diversidade de 

sujeitos e está atrelada a luta pela por direitos sociais: educação, saúde, segurança, 

trabalho, entre outros, que são garantidos no art.º 6 da Constituição Federal de 1988.  

 Ao discutir direitos, emergem as políticas públicas. A Educação do Campo 

como política pública, ainda é muito recente e ganhou maior centralidade após a II 

Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, ocorrida em 2004, quando se 

consolidou a expressão “Educação do Campo: direito nosso, dever do Estado”. 

(MOLINA, 2012, p. 587).  A busca de superar o rural pelo campo indica a necessidade 

de romper com a lógica de lugares vistos como atrasados, sendo a educação, 

fundamental para construção desse projeto.   

 Mas como a educação e a escola para o povo do campo vem sendo pensada, 

organizada e implementada?  

Vicent et. al. (2001, p. 12), salientam que “[...] a forma escolar está relacionada 

a toda aparição de uma forma social, está ligada à outras transformações; está ligada 

a outras formas notadamente políticas [...]”.  Essa questão, prescinde do entendimento 

dos conceitos e usos da forma escolar que surgem no decorrer da história, em 

determinadas formações sociais. As escolas localizadas no campo resultam das 

contradições que permeiam o sistema que vivemos, e trazem cristalizada a Educação 

Rural e a organização das escolas urbanas, a seriação e a multisseriação como 

derivação desta.  

Freitas (2003), ao examinar a lógica da escola, discute como se organizam o 

tempo e os espaços da escola. Sendo a escola uma construção histórica, sua forma 

foi constituída no decorrer do processo histórico e assim organizando-se tempo e 

espaço.  
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O espaço mais famoso é o da sala de aula e o tempo mais conhecido é o da 
seriação, das atividades e dos anos escolares. Essa construção obedece a 
certas finalidades sociais, já que a escola institui espaços e tempos 
incorporando determinadas funções sociais, as quais se organizam seu 
espaço e tempo, a mando da organização social que a cerca. A escola, 
portanto, não é um local ingênuo sob um sistema escolar qualquer. Dela, 
espera-se que cumpra determinada função. (FREITAS, 2003, p.14).  

Segundo Freitas (2003), na perspectiva da equidade pregada pelos liberais, a 

escola tem a função de prover ensino de qualidade para todos os estudantes, 

independentemente do nível socioeconômico. Assim, a desigualdade social, pode ser 

compensada através de recursos pedagógicos, cabendo à escola encontrar os meios 

para “ensinar tudo a todos” (p. 14), ou seja, a escola deverá ser eficaz, a fim de atingir 

a equidade, não importando o nível socioeconômico destes.  

Nas palavras do autor, a escola não é uma ilha no seio da sociedade, seu papel 

não pode ser visto como se ela tudo pudesse. Assim, adverte que olhar para escola, 

acreditando que sua eficácia está relacionada apenas ao estudo, a divulgação de 

fatores exclusivos de recursos pedagógicos e escolares, espaço da escola, tipo de 

gestão, formação de professores e que a aprendizagem do estudante não é 

comprometida apesar do seu nível socioeconômico, seria ingenuidade. Mas esse 

olhar seria ingênuo?  

Não podemos ingenuamente afirmar que a forma que a escola assumiu na 
sociedade capitalista esteja voltada para ensinar tudo a todos. Esse pode ser 
nosso desejo, mas está longe de ser o compromisso social da escola da atual 
sociedade. A razão é que há uma hierarquia econômica fora da escola que 
afeta a constituição das hierarquias escolares – queiramos ou não, gostemos 
ou não. Que elas sejam deterministas, que possam ser alteradas mais para 
lá ou para cá, só afirma sua existência. Não bastasse isso, há uma sociedade 
constituída sob a égide da competição. Como podem todos aprender tudo? 
As aptidões, dirão, não se distribuem igualmente para todos – há mais aptos 
e os menos aptos. É normal, dirão novamente, que os mais aptos adquiram 
mais e os menos aptos, menos. E o que dizer do esforço pessoal? Nem todos 
se esforçam da mesma maneia. Aos mais esforçados devem corresponder 
níveis mais altos de domínio; aos menos esforçados, níveis mais baixos. 
(FREITAS, 2003, p. 18-19). 

A escola não é pensada e organizada de forma ingênua. Portanto, desvelar os 

interesses da escola capitalista, requer análises, pois ao impor um único ritmo de 

aprendizagem aos alunos, a escola revela a perversidade da organização dos tempos 

escolares que desconsideram o ritmo e a forma como cada estudante aprende.  

A criança é o sujeito da educação. Assim, o professor precisa compreender 

cientificamente, como esta se relaciona com o mundo em cada etapa de seu 
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desenvolvimento, e como o psiquismo infantil vai se desenvolvendo, pois o professor 

ao trabalhar no paradigma da Educação do Campo, necessita desenvolver sua ação 

pedagógica valorizando a criança como sujeito ativo, que não se desenvolve 

naturalmente, mas é pelas mediações oportunizadas que vai se apropriando da 

cultura humana (PASQUALINI, 2013).  

Assim, a escola possibilita que através dos conteúdos e das técnicas de ensino 

utilizadas pelo professor, que a criança se desenvolva e, ao aprender, se aproprie das 

condições para interpretar a realidade, como coloca Leontiev (2005, p. 14), que “A 

construção de novos conceitos, com suas consequências – além da superação das 

contradições e da redução de incerteza, a ampliação do campo de ação, constitui a 

motivação [...]”. Este coloca que a comunicação em grupo permite uma relação 

dialética entre os participantes, assim, o grupo é o centro de comunicação e formação, 

em que construção e motivação coincidem. Portanto, se a escola multisseriada 

valoriza as relações capitalistas de individualismo e competitividade, pode fazer com 

que a criança memorize palavras, mas não avance para os conhecimentos científicos, 

não chegue a aprender os conceitos.   

Vigotsky (1869 - 1934), em a construção do pensamento e da linguagem, 

explica que o desenvolvimento dos conceitos científicos é uma questão prática de 

extrema importância, sendo tarefa da escola. Estudos relacionados ao 

desenvolvimento infantil, mostram que “no campo dos conceitos científicos, ocorrem 

níveis mais elevados de tomada de consciência do que nos conceitos espontâneos” 

(VIGOTSKY, 2000, n. p.).  Os estudos também mostraram que o desenvolvimento de 

conceito científico necessita das condições do processo educacional, da colaboração 

entre os sujeitos, para que ocorra o amadurecimento das funções psicológicas 

superiores da criança, com o auxílio e participação do adulto. Os conceitos 

espontâneos encontram-se no nível de desenvolvimento da zona imediata, abrindo 

possibilidade para o desenvolvimento. Porém, a fraqueza de conceitos espontâneos, 

dificulta o processo de abstração. O verbalismo não exprime apropriação de conceito 

científico. Assim, o ensino pautado em memorização, que estimula a palavra mas não 

o pensamento, esconde um vazio, porque “Em tais casos a criança não assimila o 

conceito, mas a palavra, capta mais de memória que de pensamento e se sente 

impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento 

assimilado” (VIGOTSKY, 2000, n. p.).  
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Ao afastar a criança dos conhecimentos cotidianos sobre sua vivência, ou seja, 

o afastamento da vida real, os processos de aprendizagem tronam-se mais artificiais, 

estes podem acelerar o tempo e a preparação do aluno, mas ficam presos a processos 

mecânicos.  Ensinar por série é mais rápido que por métodos ativos e a organização 

da escola seriada atende a necessária preparação de mão-de-obra do capitalismo. 

Os conhecimentos distribuídos por disciplinas, os anos, fragmentados, possibilitam o 

controle de aprendizagem do conhecimento dentro de um tempo determinado, 

verificado através das avaliações. Estas utilizam a nota como principal motivador do 

aluno, assumindo o lugar do conhecimento, como construção pessoal e poder de 

interferência no mundo. Assim, a escola distribui seletivamente os conhecimentos. 

Alunos diferenciados, ocupam posições socioeconômicas diferenciadas. (FREITAS, 

2003).  

[...] partimos da suposição de que a escola, ainda que contraditoriamente, por 
mediações de natureza diversa, insere-se no movimento geral do capital e, 
neste sentido, a escola se articula com os interesses capitalistas. Entretanto, 
a escola, ao explorar igualmente as contradições inerentes à sociedade 
capitalista, é ou pode ser um instrumento de mediação na negação destas 
relações sociais de produção. Mais que isso, pode ser um instrumento eficaz 
na formulação das condições concretas da superação destas relações sociais 
que determinam uma separação entre capital e trabalho, trabalho manual e 
intelectual, mundo da escola e mundo do trabalho. Isto nos indica, então, que 
a escola que não é por natureza capitalista no interior deste modo de 
produção tende a ser articulada com os interesses do capital, mas 
exatamente por não ser inerente ou orgânica deste modo de produção, pode 
articular-se com outros interesses antagônicos ao capital. Nisto se expressa 
o caráter diferenciado da prática educativa escolar em relação à prática 
fundamental de produção social da existência e sua especificidade 
mediadora. (FRIGOTTO, 2006, p.24). 

Portanto, a análise da função social que a escola vem ocupando na 

organização da sociedade capitalista, a compreensão das relações antagônicas que 

permeiam esse modo de produção pode possibilitar a classe trabalhadora pensar a 

superação da escola seriada.  O processo de distanciamento da escola em relação à 

vida, a prática social e necessária a preparação de recursos humanos para alimentar 

de forma hierarquizada e fragmentada as forças produtivas do modo de produção 

capitalista, está materializado na escola seriada (FREITAS, 2003). E no campo 

brasileiro, a escola multisseriada traduz-se na extensão da seriada. As multisséries 

são organizadas por turmas, ou uma única turma com estudantes de várias séries e 

idades diferentes no mesmo espaço.   
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Ser “multisseriada” denuncia o diálogo com a série – herança do modo de 
organização da escola no meio urbano. Professores reinventam espaços, 
dividindo séries por filas de carteiras, separando o quadro, contando com o 
apoio dos alunos mais adiantados. Esses profissionais são desvalorizados, 
sem apoio pedagógico e indicações do que pode ou não pode ser feito, na 
angústia de reproduzir o modelo da cidade. Professores que também rompem 
com as séries, com os conteúdos por idade, vencem barreiras da depreciação 
e da falta de atenção com a escola e as populações do campo. A experiência 
das “classes multisseriadas” tem muito a nos ensinar. Há sinais de vida, de 
resistência, de vontade de fazer diferente. (ANTUNES-ROCHA, HAGE, 2010, 
p. 15)  

Nas classes multisseriadas, o professor é unidocente, e as turmas organizadas 

com alunos de diferentes idades e níveis.  Antunes- Rocha e Hage (2015), salientam 

que, ao focar as classes multisseriadas, é possível aproximar-se do símbolo, da 

materialidade, sentido e significado que a Educação Rural assumiu no decorrer da 

história de nosso país.  

A palavra “multisseriada” nos conduz para espaços e tempos onde uma 
parcela significativa da população estudou nos anos iniciais de sua 
escolarização. Para uns significou um primeiro momento que se desdobrou 
em muitos outros. Para outros significou o limite, o impedimento de continuar, 
a ausência de direito à escola. Para a grande maioria sinalizou o caminho da 
cidade. No rancho de pau a pique, na casa da professora ou do fazendeiro, 
distante 2 a 5 km da residência, o fato é que a quase um século um conjunto 
de crianças, com diferentes idades, se encontra com uma professora para o 
ofício de ensinar e aprender. (p. 15).  

Os autores afirmam que a multissérie denuncia o diálogo com a série 

(organização da escola urbana), em que os professores reinventam o espaço da sala 

de aula organizando as séries por filas de carteiras, separam o quadro e contam com 

ajuda dos alunos mais adiantados.  Também advertem que a multissérie tem muito a 

ensinar, porque nelas a vida, a resistência e a vontade de fazer diferente por aqueles 

buscam romper com as barreiras das séries, do conteúdo por idade, enfim, daqueles 

que procuram possibilidades. Para Rockwel (1995), a vida cotidiana da escola 

apresenta uma diversidade de atividades em que professores, alunos, pais dão a 

existência a escola de acordo com as culturas locais. Essa reflexão, possibilita 

valorizar as experiências desenvolvidas, não com o intuito de reprodução do cotidiano, 

mas para avançar através das possibilidades que se encontram nas escolas 

multisseriadas.  

 Para Hage (2014), a multissérie precisa transgredir a seriação e a EdoC requer 

uma escola voltada para educação integral, formação humana.  Essa possibilidade é 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nos artigos 28 e 23, 
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apresenta a possibilidade para organização da educação básica para a população 

rural de acordo com as peculiaridades da vida rural de cada região. O artigo 28, 

destaca que a organização do calendário escolar e da escola podem ser de acordo 

com os ciclos agrícolas. O artigo 23, destaca que a educação pode ser organizada em 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização. Ou seja, a legislação possibilita que a escola 

multisseriada do campo seja repensada a partir de suas possibilidades. 

 Freitas (2003) adverte que enfrentar a forma escola implica em resistência e 

criatividade, buscar seus limites para poder intervir, propondo os ciclos como uma 

forma de superação da forma escolar existente. O ser humano está em permanente 

construção, sendo o trabalho a condição essencial para produzir sua vida material, ao 

transformar a natureza, estabelece as relações sociais e produz conhecimentos, e 

assim faz história. Portanto, a educação escolar é apenas um dos momentos da 

formação humana e, dentro da perspectiva da Educação do Campo, esta precisa ser 

uma formação omnilateral (FRIGOTTO, 2012). Assim, a educação no sentido 

omnilateral é voltada para formação humana que busca considerar todas as 

dimensões do ser humano, suas especificidades e as condições objetivas e subjetivas 

de existência.   

Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu 
desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, 
estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a 
emancipação de todos os sentidos humanos [...] (FRIGOTTO, 2012, p. 267)  

Ao compreender o ser humano com um ser em constante construção, um 

sujeito histórico, requer o entendimento das condições de existência destes, nesse 

sentido, o campo também é considerado como lugar de produção de conhecimentos. 

Porém, se os professores não compreendem os projetos societários (FRIGOTTO, 

2011), ou comungam de projetos que valorizam a lógica da escola seriada, acabam 

desconsiderando os conhecimentos espontâneos trazidos pelas crianças, ficando 

professores e crianças reféns das disciplinas, da avaliação, da aprovação ou 

reprovação.  

Saviani (2011) coloca o conhecimento como “saber socialmente produzido”, 

como uma força produtiva, um meio de produção que na sociedade capitalista tende 

a tornar-se propriedade da classe dominante, no entanto, a classe dominante, visando 
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preparar o trabalhador para ser produtivo, organiza algum tipo de saber, assim o 

trabalhador, dentro do princípio da contradição, necessita do conhecimento 

organizado sistematicamente através da escola.   

O conhecimento escolar é uma aproximação da ciência e do cotidiano, 
assume características de ambos, mas não é a soma dos dois, pois ele em si 
mesmo assume configurações de um campo de saber próprio. Esse tipo de 
conhecimento e o seu método de ensino primam por trazer para o diálogo, na 
educação escolar, os modos de pensar no cotidiano, colocando-os em 
relação com os modos de pensar científicos, produzindo modos e explicações 
científicas, cotidianas e escolares, para as questões do nosso tempo 
histórico. (GEHRKE, 2014, p. 134). 

A escola, ao aproximar conhecimentos cotidianos e científicos, possibilita que 

a criança, ao ir se apropriando do conhecimento escolar, vá produzindo conceitos 

sobre a prática cotidiana. A reflexão sobre o conhecimento permite compreender que 

o conhecimento produzido no cotidiano, aliado ao conhecimento científico, o saber 

sistematizado, possibilitam a explicação da realidade e podem mudar a prática social. 

A Educação Rural traz conhecimentos, mas dentro das concepções burguesas 

as quais estão voltadas para as pedagogias tradicional, nova e tecnicista. Na 

perspectiva da Educação do Campo, o ensino deve trazer todo conhecimento histórico 

sistematizado, recusando as doses homeopáticas como indicava Adam Smith 

(MARTINS, 2008).  

Marx (1998), na obra Ideologia Alemã, afirma que a humanização do ser 

biológico só se dá dentro da sociedade e pela sociedade, sendo as condições de 

produção de sua existência responsáveis por sua formação, assim, “Não é a 

consciência que determina o ser. Esta não pode ser outra coisa que não os ser 

consciente e o ser consciente dos homens é o processo de sua vida real.” (p. 26). 

Portanto, o conhecimento escolar não está desvinculado dos modos de produção da 

sociedade. Assim, a escola pensada e organizada nos modos de produção capitalista 

contribui para a formação da consciência alienada do professor e do aluno.  

As premissas de que partimos não são bases arbitrárias, dogmas; são bases 
reais que só podemos abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua 
ação e suas condições materiais de existência, tanto as que eles já encontram 
prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação. Essas bases são, 
pois verificáveis por via puramente empírica. (MARX,1998, p.10). 

Portanto, o processo de síntese requer o entendimento das produções de 

existência dos seres humanos e sua relação com as bases reais do modo de 
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produção. Assim, o entendimento sobre formação continuada das professoras das 

escolas multisseriadas do campo vai além da profissionalização, está ligado às bases 

reais da existência dos sujeitos que compõe o campo, estando vinculadas às ações 

federais, estaduais e municipais a partir da articulação entre os entes federados e as 

particularidades, com ações das secretarias municipais de educação.  

 A formação continuada não está desvinculada do cotidiano, das bases 

objetivadas nas escolas e do processo formativo desde a infância como estudante das 

escolas rurais, até a docência como vida profissional. Portanto, a Educação do Campo 

como concepção e como política pública, apresenta possibilidades para desenvolver 

a formação dos sujeitos do campo, num outro viés, um viés mais crítico em busca da 

emancipação dos sujeitos do campo.  

A organização em ciclos de formação humana pode ser uma forma inovadora 

de transgredir a seriação. No entanto, Arroyo (1999) alerta que a visão tradicional do 

professor tarefeiro, competente em práticas, deve ser superada.  

Organizar a escola em Ciclos de Desenvolvimento Humano vai significando 
que todos repensemos nossa concepção de educação e repensemos o papel, 
o perfil, a função social do educador. Significa repor nosso ofício em outros 
patamares, descobrirmo-nos profissionais do pleno desenvolvimento 
humano. Entendermos as temporalidades, os ciclos da formação humana, 
assumirmo-nos profissionais do desenvolvimento humano, requalificarmo-
nos, recuperando dimensões permanentes em nosso ofício de mestres. 
Participar desse processo é formador, é ressignificar pensamentos, valores, 
sentimentos, imaginários, autoimagens. É redefinir competências, práticas, 
capacidades de fazer escolhas. É encontrar outro sentido para o próprio ofício 
de mestre e a própria existência humana. (p. 160 - 161). 

A organização das escolas em ciclos de formação humana requer o embate 

político pedagógico entre as diferentes concepções pedagógicas. Defender a 

concepção de educação como processo de humanização, exige a compreensão das 

concepções construídas por aqueles que defendem a educação popular, retomando 

a educação como direito “tão negado nas relações sociais e políticas de nossa 

história” (ibid., p. 736).  

Políticas autoritárias, mercantilizantes, de cunho conservador e neoliberal 

reduzem o direito a educação às competências e habilidades – domínio elementar de 

letramento, operações matemáticas e noções básicas de ciências, para trabalhos 

precários. A mercantilização e a precarização, reduzem a educação básica à 

competências elementares, empobrecendo a formação do trabalhador, reforçando a 

educação etapista, a escola seriada e multisseriada, com currículos utilitaristas e 
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pragmáticos direcionados a avaliações. “Quando se negam os direitos ao trabalhador 

ou quando ele precariza, nega-se ou se precariza o direito à educação como formação 

humana plena” (ibid., p. 736).  Ou seja, a educação como formação humana se 

contrapõe ao reducionismo mercantil do trabalho e formação e, se vincula a 

pedagogias voltadas aos interesses dos trabalhadores, humanização plena no 

trabalho e na produção de sua existência. (ARROYO, 2012).  

A sociedade capitalista tem colocado a escola como mecanismo que adapta 

seus sujeitos à sociedade na qual estão inseridos.  Marsiglia (2011), afirma que a 

escola enquanto instituição social deve proporcionar o acesso ao conhecimento 

sistematizado, produzido social e historicamente, para que as novas gerações 

avancem na produção do saber. Porém, a escola na lógica capitalista reproduz as 

relações sociais necessárias à manutenção do status quo, impede que os conteúdos 

tenham caráter humanizador, a forma como são planejados e ensinados impedem que 

seu espaço se torne mais democrático.  

A elaboração do saber implica expressar de forma elaborada o saber que 
surge na prática social. Essa expressão elaborada supõe domínio dos 
instrumentos de elaboração e sistematização. Daí a importância da escola: 
se a escola não permite o acesso a esses instrumentos, os trabalhadores 
ficam bloqueados e impedidos de ascender ao nível de elaboração do saber, 
embora continuem pela atividade prática real, a contribuir para a produção do 
saber. O saber sistematizado continua a ser propriedade privada a serviço do 
grupo dominante. (SAVIANI, 2011, p. 67) 

Para Saviani, o saber elaborado é essencial para desenvolver a consciência 

crítica, a expressão elaborada do saber possibilita a tomada de consciência de classe. 

Janata e Anhaia (2015), salientam que quando se trata das especificidades das 

escolas multisseriadas do campo é essencial discutir alguns princípios. Estes 

envolvem a função da escola e a articulação dos conhecimentos advindos das 

experiências cotidianas, necessários para se pensar as relações e as contradições da 

produção da vida humana. “[...] o principal fundamento do trabalho pedagógico é a 

materialidade da vida dos educandos que os mesmos se apropriem dos 

conhecimentos, num processo que se faz colado com a vida e não apartado da 

realidade” (p. 5). Outro princípio diz respeito às lutas sociais. 

É na luta que se aprende a lutar, e embora essa organização precise 
acontecer para além da escola, é imprescindível que ela, como agência 
formativa, esteja inserida nesses processos, possibilitando às crianças, 
adolescentes e jovens do campo viverem concretamente a necessidade 
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fundamental da organização para alcançar as conquistas e com isso 
compreendendo o que significa ser sujeito histórico, vislumbrando a 
perspectiva da transformação. (JANATA, ANHAIA, 2015, p. 6). 

Portanto, a Educação do Campo defende a formação humana dos sujeitos do 

campo que contemple além dos conhecimentos científicos, todas as dimensões 

humanas, envolvendo manifestações artísticas, expressivas e corporais, “ir dos 

artesões locais, aos clássicos e contemporâneos nas produções de artes visuais” 

(JANATA e ANHAIA, 2015).  Assim, a escola multisseriada, necessita ser repensada, 

para não permanecer valorizando a Educação Rural e contribuindo para negação dos 

direitos dos sujeitos do campo, precisa avançar em conteúdo e forma com 

possibilidade de diferentes organizações de tempos e espaços, na gestão coletiva e 

participativa de estudantes e professores.  

 Mas qual o papel dos professores nesse processo, diante das contradições 

dos projetos antagônicos e do papel que a escola desempenha na sociedade?  Assim, 

a caminhada segue para o entendimento sobre a formação continuada do professor 

que atua em escola com especificidade da Educação do Campo. 

1.4.2 Formação Continuada dos Professores Diante dos Projetos Societários 

Romanowski (2007), ao conceituar a formação continuada salienta que “o 

objeto da formação continuada é a melhoria do ensino, não apenas do profissional. 

Portanto, os programas de formação continuada precisam incluir saberes científicos, 

críticos, didáticos, relacionais, saber-fazer pedagógico e de gestão” (p. 131). Ou seja, 

o processo de formação contínua está relacionado ao avanço na aquisição de 

conhecimentos que ampliam as possibilidades para que o professor desenvolva sua 

prática, ensinando os conhecimentos científicos.  

Este campo, também é permeado por concepções, conteúdos, métodos 

diversificados que envolvem aspectos políticos, culturais e profissionais.  Segundo 

Romanowski (2007), a formação continuada pode ocorrer de forma presencial ou à 

distância, pode ser formal com cursos e programas sistematizados, desenvolvida em 

locais diferentes da escola em que o professor atua, ou informais, a partir das ações 

cotidianas que o professor participa e desenvolve na sala de aula e na escola. A autora 

pontua que os cursos formais envolvem a participação de universidades, cuja 

finalidade é transmissão da teoria; existem também a forma escolar legitimada pelo 
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Estado, com caráter oficial, operacionalizada pelas Secretarias de Educação que 

podem partir da prática docente ou assumir a forma de cursos teóricos; também há a 

forma contratual, em que a instituição contrata o formador e o professor realiza a 

formação durante seu horário de trabalho, como também, a forma interativo-reflexiva 

que é desenvolvida na formação em serviço com pesquisa-ação, reflexão na ação e 

da ação em que se predomina a análise da prática, pautando sempre o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, para evoluir na carreira, bem 

como valorizar os aspectos contextuais e históricos, na organização da gestão escolar 

e nas práticas pedagógicas (ROMANOWSKI, 2007).  

Freire (2013), salienta que a experiência de formação é permanente e exige a 

relação entre quem forma e quem é formado, ou seja, essa relação perpassa a 

formação inicial e prossegue na formação profissional, pois “embora diferentes entre 

si, quem forma, se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao 

ser formado [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (p. 25). Ou seja, a formação continuada perpassa por toda vida dos sujeitos, 

dada que aprendizagem é um processo contínuo.  

E em relação à formação de professores, Freire afirma que a prática de ensinar-

aprender exige autenticidade, seriedade, pois “participamos de uma experiência total, 

diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, ética e estética” (p. 26). Alerta 

que esse processo envolve seriedade, respeito e que a criticidade desperta a 

curiosidade epistemológica, voltadas para compreensão e interpretação dos fatos.  

Arroyo (1999), ao falar sobre a formação de professores, salienta que  

Quando se critica a escola básica afirmando ser de má qualidade, logo se 
pensa em treinar seus profissionais. Se a prática é de má qualidade só há 
uma explicação, a má qualidade no preparo dos mestres. Essa lógica 
mecânica justifica que todo governo e toda agência financiadora coloquem 
como prioridade qualificar e requalificar, treinar e retreinar os professores. É 
dominante a ideia de que toda inovação ou melhoria educativa deve ser 
precedida de um tempo longo e caro de preparo daqueles que vão 
implementá-la. Ninguém ouse dirigir carro nesse trânsito urbano maluco sem 
antes aprender as leis de trânsito, treinar-se em longas horas de auto-escola, 
passar na prova e obter carteira de habilitação. Essa semelhança está tão 
internalizada em nosso pensamento pedagógico que passamos meses e 
anos requalificando, gastamos tempo, dinheiro e energias treinando para a 
intervenção sempre adiada por falta de preparo adequado. [...] fomos 
questionando essa concepção e essa prática de formação. Fomos 
questionando o papel dos cursos e dos centros de aperfeiçoamento. Não 
separamos a equipe de coordenação pedagógica para planejar ações e a 
equipe de qualificação para previamente dar cursos. Não apenas porque essa 
visão polariza os tempos de pensar e fazer, de teoria e de prática, os tempos 
de formação e de ação-intervenção, mas por algo muito sério, ela carrega 
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uma concepção de educador que prioriza domínios e competências pontuais. 
(144 - 145). 

Ou seja, a formação continuada dos professores que pauta em treinar 

professores para resolver a má qualidade do ensino, envolve tempo, recursos, que 

muitas vezes não trazem o preparo adequado para os professores que tenham 

competências práticas para atuar. O autor salienta que a formação deve ir além da 

questão prática, ou da interação-reflexiva, que domina competências pontuais, que 

muda conforme a conjuntura, fazendo com que a educação permaneça pobre 

(ARROYO, 1999). 

Freitas (1999), ao tratar das políticas educacionais sobre formação de 

professores, destaca que o governo brasileiro adotou nos documentos oficiais, 

concepções, conteúdo e forma voltados ao cumprimento das exigências dos 

organismos internacionais, visando garantir que as reformas realizadas no decorrer 

da década de 1990 chegassem à sala de aula. A autora pontua que dentre as medidas 

políticas do governo estava a massificação na formação de professores de caráter 

pragmático, o individualismo e a responsabilidade pessoal no processo formativo, que 

coloca a formação continuada não como direito do profissional e dever do Estado, 

mas como atribuição própria do profissional como autogestor de sua formação. A 

autora reafirma a responsabilização dos professores por seu aprimoramento 

profissional, e aquisição de competências voltadas para aquisição de técnicas e 

instrumentos de ensino, aperfeiçoamento da prática pedagógica (FREITAS, 2002). No 

entanto, destaca que os educadores vêm historicamente pautando política de 

valorização e profissionalização, uma educação emancipatória como política de 

Estado, voltada para a formação inicial e continuada com condições de trabalho, 

desenvolvimento na carreira e remuneração condizente com a formação (FREITAS, 

2014).  

 Romanowski (2007) destaca que os professores reivindicam formação 

continuada e condições de trabalho adequadas, e o sucesso de um programa de 

formação continuada prescinde do diagnóstico das necessidades formativas dos 

professores, ou seja, é necessário fornecer respostas para as necessidades de 

desenvolvimento profissional indicada por eles. No entanto, é preciso discutir a 

formação política do professor, pois ele é um sujeito ativo no processo de formação e 

sua luta deve ultrapassar a sala de aula. Salienta ainda que é importante discutir a 

formação política dos professores, pois ele pode participar de forma efetiva dos 
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processos de mudança social, “sua atuação interfere na formação dos cidadãos e seu 

compromisso ultrapassa a sala de aula” (p. 139). 

Freire (2013), sugere que os órgãos de classe deveriam priorizar o empenho 

de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política. 

Também adverte que o professor, precisa levar a sério sua formação, se tornar um 

professor democrático, cuja cientificidade permite realização de escolhas por práticas 

reacionárias ou progressistas. Práticas reacionárias pregam à neutralidade em que se 

treinam os alunos para práticas apolíticas, as práticas progressistas são políticas, pois 

compreendem a educação como forma de intervenção no mundo. 

Portanto, a formação continuada de professores pode contribuir manutenção 

ou superação das formas hegemônicas, voltadas para Educação Rural que 

desvalorizam a vivência camponesa.  

Para Martins (2008, p. 42) “a formação continuada de professores vincula-se à 

necessidade de construção da identidade camponesa, que o sistema, que o social 

insiste em homogeneizar, ou melhor, subsumir numa pseudototalidade 

massificadora.” Hammel e Gehrke (2018) salientam que    

[...] a formação de professores é constituída por relações circunstanciais entre 
trajetória pessoal, profissional, percurso e vínculo político-Social. Logo 
envolve, trajetórias que vão desde a formação inicial, articuladas ao exercício 
da docência e a vida das comunidades camponesas, suas lutas, e as dos 
movimentos sociais. Isso tudo, a nosso ver, demarca a atuação do professor 
na escola/classe, logo precisa ser considerada a formação continuada. (p. 20) 

A formação de professores deve ser considerada um ato político, já que não 

está desvinculada da própria vivência social. É necessário que o professor pesquise 

e reflita sobre sua prática, seus saberes e sobre a realidade na qual está inserido, 

consciente que a formação necessita ser permanente acompanhando o movimento 

histórico da sociedade, pois a sociedade é dinâmica, e o conhecimento é algo que 

nunca está pronto e acabado (FREIRE, 2013).  

E, na perspectiva da Educação do Campo, a formação do professor não se 

separa de suas vivências, este deve assumir-se como sujeito de direitos, engajar-se 

aos movimentos sociais e se inserir na militância pela educação em prol do projeto de 

campo almejado.  Para tanto, Saviani (1987) afirma que “o domínio da cultura é um 

instrumento indispensável para a participação política das massas.” (p. 59). Assim, é 

preciso que os professores se sintam protagonistas de sua formação, no sentido de 
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lutarem, não prescindir da cientificidade de sua formação articulada a sua vivência na 

comunidade.  Ao atuarem com mais propriedade dos bens culturais, vão além das 

competências técnicas exigidas, indispensáveis, avançam para o compromisso 

político vinculado à consciência de classe.  

 Segundo Freire (2013), a tomada de consciência exige tomada de decisões 

sendo, a educação um instrumento de intervenção.  Martins (2008) salienta diante da 

situação de não formação inicial voltada para a Educação do Campo, faz-se 

necessário que essa se realize através da formação continuada. “[...] o 

desenvolvimento de formação continuada [...] que busque superar a fragmentação da 

formação continuada, para que essa aconteça dentro da escola, articulando 

pedagogos, professores e demais [...]” (MARTINS, 2008, p. 48).   

Para Melo e Urbanetz (2008, p. 74), “a escola precisa assumir que seu trabalho 

é essencialmente intelectual e científico.” Ou seja, a formação continuada de 

professores implica num planejamento voltado para a realidade, rompendo com a 

fragmentação e desarticulação do contexto, pois as formações voltadas para práticas 

que trazem apenas técnicas de ensino não possibilitam ao docente a análise crítica 

da realidade, apenas o instrumentalizam para desenvolver práticas pedagógicas 

mecânicas, em vez de práticas transformadoras.   

As práticas pedagógicas, desenvolvidas pelos professores vêm carregadas de 

sentidos explícitos ou implícitos e, se estes não desenvolvem a criticidade sobre a 

realidade, não conseguem enxergar a intencionalidade das ações que vem através 

das políticas públicas que embasam todo sistema educacional, político e econômico 

do país. Melo e Urbanetz (2008), salientam que o educador precisa compreender seu 

trabalho a partir da noção de totalidade. Compreender as raízes históricas, políticas e 

sociais do processo educativo, possibilita compreender que o universo escolar está 

ligado ao universo social, e este pode influenciar de maneira decisiva, na educação e 

na sociedade.  

 Romanowski (2007) salienta que na perspectiva crítica, o processo de reflexão 

exige as categorias da dialética para análise da prática, assim, é necessário buscar 

as contradições, mediações e a historicidade, para a compreensão da totalidade. Em 

que,  

assumir a teoria como expressão da prática, tomando esta última como ponto 
de partida. Importa explicitar as implicações das ações dos professores no 
enfrentamento dos problemas do cotidiano frente as contradições sociais. A 
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prática é contextualizada historicamente e está em movimento pela 
permanente relação estabelecida entre os sujeitos, os grupos, as classes 
sociais e as condições existentes. (p. 148). 

Arroyo (1999), completa que  

Consequentemente, não se trata de acrescentar novas competências a 
serem previamente treinadas, mas de voltar o olhar dos mestres para essas 
dimensões, para esse lastro de competências, de saberes e valores 
acumulados e frequentemente marginalizados e ignorados nos programas de 
qualificação. Diríamos que o melhor processo de formação é explicitar, trazer 
à tona essas dimensões permanentes soterradas sob os escombros e o 
entulho burocrático, rotineiro de atribuições acidentais. Trata-se de inverter 
prioridades. Priorizar as dimensões constitutivas do ofício de mestres, 
secundarizar o que soterrou essas dimensões. Deixar que aflore e seja 
assumido o educador que há em cada profissional da escola, que seja 
assumida a qualificação que carrega cada coletivo de professores. Criar um 
clima propício ao reencontro com sua identidade, com os saberes coletivos 
que vêm de longe e que foram aprendidos em múltiplas relações humanas e 
educativas. Trabalhar as competências coletivas nas práticas em que se 
expressam. (154 - 155). 

  

 Meszáros (2008) defende que “A educação não é um negócio, é criação. Que 

educação não deve qualificar para o mercado, mas para a vida. [...] educação não é 

mercadoria.” (p. 9). 

No reino do capital, a educação é, ela mesma uma mercadoria. Daí a crise 
do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo 
esmagamento dos cortes de recursos públicos. Talvez nada exemplifique 
melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que “tudo se vende, 
tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização da educação. 
Uma sociedade que impede a emancipação só pode transformar os espaços 
educacionais em shopping centers, funcionais à lógica do consumo e do 
lucro. (ibid., p.16) 

“[...] a Organização Mundial do Comércio (OMC), vai tecendo uma legislação 

cujo poder transcende o domínio das megacorporações e empresas transnacionais. 

[...] em 2000 sinalizou para o capital que um dos espaços mais fecundos para 

negócios rentáveis era o campo educacional.” (FRIGOTTO, CIAVATTA, 2003, p. 96). 

A educação e a formação do professor não devem ser vistas como mercadoria, pensar 

a sociedade tendo como princípio o ser humano, requer a superação individualismo, 

da competitividade, da lógica do lucro e do consumo.  

Para tanto, é necessário buscar uma formação que contemple a 

omnilateralidade, ou seja, todas as dimensões humanas.  A formação de professor no 
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contexto da Educação do Campo, ainda é algo recente e de acordo com Arroyo 

(2012), está em construção.  

Os movimentos sociais inauguram e afirmam um capítulo na história da 
formação pedagógica e docente. Na diversidade de suas lutas por uma 
educação do/no campo, que fazem parte de um outro projeto de campo, 
priorizam programas, projetos e cursos específicos de Pedagogia da Terra, 
de formação de professores do campo, de professores indígenas e 
quilombolas. (ARROYO, 2012, p. 291) 

Antunes-Rocha e Martins (2015), ao analisar os desafios para formar 

professores na Pedagogia da Terra, para atuar nas escolas do campo, salientam que 

é necessário pensar sobre outra lógica, seja sobre a Terra ou Campo, mas 

principalmente sobre a lógica dos sujeitos vivem, constroem e defendem seus modos 

de vida. Os termos da Terra e do Campo são considerados pela universidade como 

expressão a ser partilhado com as universidades. Porque “Culturalmente, olhar para 

vida do homem em sintonia com a natureza, sociologicamente e politicamente, 

significa conhecer e dialogar com diferentes modos de organização da sociedade e 

das lutas políticas” (p. 18). 

 Assim, como a formação inicial as licenciaturas para EdoC, a formação 

continuada de professores que atuam nas escolas localizadas no campo necessita 

contribuir para a construção do projeto de campo, considerando os sujeitos, os 

conhecimentos cotidianos e espontâneos que, trazidos para a escola, possam 

contribuir para construção do campo para os sujeitos do campo, valorizando a vida, a 

cultura e o trabalho dos camponeses.  

Netto (2015), afirma que a formação de professores para a Educação do 

Campo é campo em disputa de projetos sociais. Portanto, assim como as 

licenciaturas, a formação continuada deve analisar as propostas de políticas e ações, 

que podem contribuir para o modelo capitalista ou trazer proposições inovadoras para 

a escola do campo e para as relações sociais, que são antagônicas. 

[...] o modelo capitalista de agricultura, no campo da educação, também 
defenderá a formação capitalista, centrada na competição, na formação para 
“mercado de trabalho”, na “eficiência produtiva”, na integração ao sistema” e 
no individualismo. Já o modelo camponês, alternativo ao modelo do 
agronegócio, apresenta o potencial de um projeto de educação também 
alternativo ao modelo competitivo deste. Esse outro “modelo”, defendido e já 
com algumas práticas desenvolvidas pelos movimentos sociais, seria 
centrado no direito à cidadania, no direito ao conhecimento crítico, ao 
conhecimento científico, à formação não para o mercado de trabalho, mas 
para o mundo de trabalho, entendido como o processo de conhecimento e 
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transformação da natureza para o bem-estar dos seres humanos. Nessa 
perspectiva educativa, o trabalho humano apresentaria sua outra face, sendo 
inclusive, um princípio pedagógico, capaz de centralizar o processo educativo 
de forma emancipatória. (NETTO, 2015, p.26). 

Assim, a adesão da EdoC requer o entendimento que a formação de 

professores também é alvo de disputa de projetos antagônicos. Portanto, os 

professores que atuam nas escolas do campo, ao optar pela Educação Campo 

precisam ter clareza sobre os projetos societários e a tomada de posição, do 

compromisso assumido com o trabalhador do campo e com a escola voltada para os 

setores populares, ou atender a escola capitalista.  O agronegócio pauta a formação 

de trabalhadores funcionais ao sistema, a educação camponesa pauta a formação 

humana. 

A Educação, sendo parte da totalidade social, é um direito de formação do 
ser humano em sua totalidade social e, assim sendo, não pode ser separada 
do restante da vida social e nem fragmentada em seu conteúdo. Trabalho e 
cultura, definidores do processo educativo, são fundamentos inseridos na 
totalidade das relações sociais, estando no centro do contraditório processo 
de sociabilidade e sociabilidade e formação humana. (NETTO, 2015, p. 33). 

 Arroyo (2012) salienta que é necessário superar o protótipo da visão urbana 

na formação, que desconsidera as especificidades das escolas do campo.  A formação 

de professores precisa ir além do urbano, compreender os contextos dos espaços 

rurais, peculiaridades, possibilidades, desafios e ir rompendo com as políticas e os 

programas de formação continuada que desconsideram os povos do campo como 

sujeitos, e contribuem para conformação dos docentes na manutenção da escola 

capitalista, que vê o campo apenas como local para atividades voltadas para 

ampliação do agronegócio e da monocultura em detrimento da agricultura familiar que 

sustenta milhares de família. Compreender a organização do trabalho, dos modos de 

produção, como a escola contribui para formação do trabalhador e do ser humano, as 

lógicas que prevalecem nos cursos de formação continuada que perpassam a 

formação de professores desde sua formação inicial e o acompanham na formação 

continuada.  Os professores que atuam e defendem a EdoC, exigem cursos de 

formação com o reconhecimento desses saberes, valores, concepções de mundo, de 

educação, como ponto de partida de sua formação (ARROYO, 2012, p. 393).   

Martins (2008), questiona as experiências que desenvolvidas na formação 

continuada de professores salientando, “até que ponto estas se tornaram 
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permanentes?”. A partir desse questionamento coloca-se a necessidade de discutir 

as políticas de formação continuada de professores para as escolas multisseriadas do 

campo e as conquistas da EdoC como política pública e projeto contra hegemônico. 

As políticas de formação de professores voltadas para esse paradigma, 

conforme Netto (2015), demarcam suas diferenças pontuando a formação integral, 

plural, democrática, solidária, que incorpore valores críticos sem desvalorizar os 

saberes tradicionais, que contemple os saberes das ciências, das artes, do corpo da 

humanidade e das culturas, centralizados na formação pelo trabalho humano 

realizado no campo. 

Janata e Anhaia (2015), afirmam que a formação inicial e continuada de 

professores que atuam em escolas multisseriadas precisam ser fundamentalmente 

planejadas e pensadas, pelas Instituições de Ensino Superior sintonizadas com 

propostas avançadas como da Associação Nacional de Formação de Profissionais da 

Educação (Anfope), a fim de apropriação teórico-crítica que possibilitem alterações 

nas práticas pedagógicas, como a teoria da psicologia histórico-cultural de Vigotsky 

sobre os níveis de desenvolvimento da criança, que indica o que a criança domina e 

o que pode vir a dominar.  

Segundo a concepção de Vygotsky, se a aprendizagem está em função não 
só da comunicação, mas também do nível de desenvolvimento alcançado, 
adquire então relevo especial - além da análise do processo de comunicação 
- a análise do modo como o sujeito constrói os conceitos comunicados e, 
portanto, a análise qualitativa das "estratégias" utilizadas, dos erros, do 
processo de generalização. Trata-se de compreender como funcionam esses 
mecanismos mentais que permitem a construção dos conceitos e que se 
modificam em função do desenvolvimento. (LEONTIEV, 2005, p. 15). 

Pasqualini (2013), ao analisar a periodização do desenvolvimento infantil e sua 

relação com o processo educativo coloca a relação entre psicologia e pedagogia, 

sendo que o objeto de uma é condição da outra. No entanto, a psicologia trata das leis 

que regem o desenvolvimento do psiquismo da criança, enquanto a pedagogia trata 

do processo de ensino, das leis específicas da educação e do ensino.  Assim essa 

relação se dá, pois o processo pedagógico constitui a condição para o 

desenvolvimento psíquico, e o desenvolvimento resulta de processos educativos. 

“Compreender o funcionamento psíquico infantil a cada período do desenvolvimento 

e o vir a ser desse desenvolvimento se coloca como condição para o planejamento e 

condução do processo pedagógico” (p.72-73).  Trabalhar com a psicologia histórico-
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cultural demarca posicionamento pedagógico e político, porque segundo a autora, 

está concepção se contrapõe a concepção naturalizante do desenvolvimento.  

A concepção histórico-cultural do desenvolvimento humano [...] em oposição 
à tendência de esvaziamento da formação docente da formação docente e 
de valorização do conhecimento tácito, defendemos uma sólida formação 
teórica desse profissional, apoiada em conhecimentos históricos, 
sociológicos e metodológicos. Entendemos que o professor não é um prático, 
mas um intelectual, sendo a ciência psicológica um dos conteúdos 
fundamentais que compõem a formação docente. (PASQUALINI, 2013, p. 
73). 

Melo (2008), salienta que a formação do professor para a prática social exige 

que ele conheça as determinações sociais em que se dá a educação, para que 

consiga estabelecer uma relação consciente entre teoria e prática. Consciência que 

pode possibilitar o entendimento dos limites do ensino “em que acontece na sociedade 

de classes” (p. 141).  

No entanto, a formação continuada de professores voltadas para as escolas 

multisseriadas do campo, que contemple as concepções da EdoC, depende de 

vontade política, de organização coletiva, pois assim os movimentos sociais 

conseguiram, nesse campo contraditório, avançar em relação as conquistas nas 

políticas públicas para Educação do Campo, diante de um cenário de negação de 

direitos desses sujeitos, como o processo de fechamento e nucleação de escolas 

rurais. A próxima seção traz aspectos históricos e a conjuntura desse processo no 

município de Goioxim.   
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2  ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIOXIM -

PR: TENSÕES ENTRE O FECHAMENTO A NUCLEAÇÃO E A 

MULTISSERIAÇÃO DAS ESCOLAS (1999-2018)  

Este capítulo apresenta as tensões do processo de fechamento, nucleação e 

seriação-multisseriação das escolas rurais de Goioxim - PR entre 1999 e 2018. A 

cessação de escolas iniciou em 2000 e foi até o ano de 2013, o munícipio fechou 33 

escolas, nucleando essas em 5 escolas rurais e em uma urbana. No entanto, em 2015 

o processo de multisseriação foi retomado causando muitos conflitos, resistências, 

angústias e frustrações nos sujeitos que fazem parte dessas escolas. Ao trazer os 

acontecimentos, os cenários, os atores e as relações de força, é necessário 

“relacionar a conjuntura (dados, acontecimentos e atores) à estrutura. [...] É 

fundamental perceber o conjunto de forças e problemas que estão por detrás dos 

acontecimentos” (SOUZA, 2008, p. 14).  Portanto, o capítulo divide-se em duas 

seções: Aspectos históricos que retomados na conjuntura ajudam a compreender o 

movimento da educação para as populações do campo em Goioxim.  

2.1 FECHAMENTO DE ESCOLAS RURAIS NO BRASIL E NO PARANÁ  

Antes de abordar as escolas rurais de Goioxim, serão tratados de forma breve 

aspectos sobre as escolas rurais a nível nacional e estadual, visando trazer o contexto 

do processo de fechamentos das escolas rurais.  

As escolas rurais organizadas em multisséries caracterizam-se pela 

unidocência e junção de turmas com níveis e idades diferentes. Segundo Santos 

(2016), as primeiras formas de organização, destas, foram as Escolas de Primeiras 

Letras – criadas em outubro de 1827, sendo isoladas e unidocentes, seguiam o 

modelo de ensino monitorial/lancasteriano, em que os alunos mais adiantados 

auxiliavam os professores. As classes eram numerosas, os alunos monitores 

praticamente ocupavam a função docente, o professor era responsável por manter 

com rigor a disciplina. 

Em 1892, ocorreu a criação dos grupos escolares, havendo o agrupamento das 

escolas isoladas. Esse processo iniciou-se pelas capitais e posteriormente chegou às 

sedes dos municípios. Os grupos escolares deram origem às classes, ou seja, a 

seriação. 
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Os grupos escolares apresentavam ainda como característica a 
fragmentação do ensino ao dispor para cada professor uma classe e a cada 
horário uma disciplina a ser ministrada.  É salutar destacar que a formação 
dos grupos escolares foi sendo disseminado principalmente nos espaços 
urbanos, contudo o ensino rudimentar oferecido nos povoados e vilas, mais, 
precisamente no espaço rural, à população pobre continuava restrita às 
escolas isoladas, rudimentares e multisseriadas bastante precárias, 
revelando uma história eivada de exclusões e ausências no processo de 
escolarização desses sujeitos. (SANTOS, 2016, p. 39 - 40)  

Os grupos escolares foram considerados modelo de organização e progresso, 

mas a fragmentação do ensino não possibilitou grandes avanços. Estes fizeram parte 

dos locais onde havia maior aglomeração da população, no espaço rural continuaram 

as escolas isoladas, sendo o termo “multisseriado” o mais utilizado (SANTOS, 2016).     

No decorrer da história e com o processo de modernização, o contexto histórico 

da multissérie apresenta várias ações desenvolvidas no decorrer de 1930 a 1970. 

Entre essas, o movimento do ruralismo pedagógico, cujo objetivo era fixar o homem 

no campo para conter o êxodo-rural, a migração desordenada e apoiar os 

latifundiários na formação de mão-de-obra barata. A educação predominante é a 

educação rural, pensada para a população que vive nesse meio.  

Segundo Munarim (2008, p. 1),  

Na sociedade brasileira como um todo, incluindo-se as organizações de 
docentes, a visão urbanocêntrica, de raízes fincadas na ideologia 
desenvolvimentista de caráter urbano-industrial é amplamente hegemônica, 
razão pela qual a questão da educação dos povos que vivem no campo 
recebe pouca atenção ou atenção enviesada da sociedade e das instituições 
públicas. 

Segundo dados da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 

Familiares do Estado do Paraná (FETAEP)10, no Brasil, entre os anos de 2003 e 2014 

há registros do fechamento de mais de 37 mil escolas no campo. Em 2014, foram 

fechadas 4 mil escolas da área rural, uma estimativa de que a cada dia, oito escolas 

eram fechadas.  No Paraná, foram 759 escolas fechadas em um período de 9 anos 

entre 2003 a 2012.   

 É possível afirmar, que mesmo depois do MST lançar em 2011 a campanha 

que denunciava o fechamento de escolas “Fechar escola é crime” e da aprovação da 

 
10 FETAEP, disponível em http://www.fetaep.org.br/noticia/alerta-fechamento-de-escolas-do-campo-

no-parana. 
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Lei 12.960/1411 que obriga a realização de consulta as comunidades antes de fechar 

as escolas, dados mais recentes com base no INEP, apontam que entre 1997 e 2018, 

houve o fechamento de quase 80 mil escolas, um indicativo de que o fechamento das 

escolas rurais continuou ocorrendo em grande quantidade em todo Brasil. 

(ALANTEJANO e CORDEIRO, 2019).   

TABELA 1 - Número de estabelecimentos de ensino no Brasil – Educação Básica 

   Ano       Total       Urbanos       Rurais    

   1997       225.520       87.921       137.599    

   2018       181.939       124.330       57.609    

   Diferença       – 43.581       +   36.409       –   79.990    

Fonte: Alantejano, Cordeiro (2015) a partir do Censo Escolar – INEP  

Os dados apontam que nos centros urbanos houve um aumento de mais de 

36.409 escolas, enquanto na área rural foram fechadas 79.990 escolas, o que 

demonstra o descaso com a educação da população do campo, demonstrando que 

os níveis de escolaridade das populações que vivem no campo são inferiores aos das 

áreas urbanas.   

De acordo com o IBGE (PNAD, 2017) a taxa de analfabetismo no campo é de 

17,7%, nas cidades, 5,2%. Já a escolaridade média é de 8,7 anos no campo e nas 

cidades 11,6. (ALANTEJANO e CORDEIRO, 2015).   

Consideramos que a principal causa do fechamento das escolas é o avanço 
do agronegócio no campo, que tem expandido a monocultura e a 
concentração de terra. Segundo o último censo agrário do IBGE de 2006, 1% 
do total das propriedades rurais detém 44,42% das terras e 3,35% detém 
61,57% das terras, enquanto, em 2003, possuíam 51,6%.  As 9 propriedades 
com menos de 100 hectares representam 68,55% do total e detém 5,53% das 
terras. As propriedades com menos de 10 hectares representam 47,86% do 
total e detém 2,36% das terras. Os minifúndios passaram de 9,4%, para 8,2% 
da área total, apesar de terem crescido em número em 21%; as pequenas 
propriedades passaram de 17,8%, para 15,6%; e as propriedades médias de 
21,2%, para 20%. O índice de Gini (indicador dessa concentração) aumentou 
de 0,836 em 1967, para 0,854 em 2006. (SAPELLI e MARIANO, 2014 p. 8 - 
9) 

Ou seja, a questão agrária e o avanço do agronegócio, associadas à 

municipalização e otimização de recursos, vem contribuindo para a negação de 

 
11 Lei nº 12.960, de 27 de março de 2014. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L12960.htm#:~:text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%209.394,do%20campo%2C%
20ind%C3%ADgenas%20e%20quilombolas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12960.htm#:~:text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%209.394,do%20campo%2C%20ind%C3%ADgenas%20e%20quilombolas.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12960.htm#:~:text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%209.394,do%20campo%2C%20ind%C3%ADgenas%20e%20quilombolas.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12960.htm#:~:text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%209.394,do%20campo%2C%20ind%C3%ADgenas%20e%20quilombolas.
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direitos constitucionais das populações que vivem no campo, mesmo com todas as 

proposições legais de universalização do atendimento escolar amparados 

constitucionalmente, nas palavras Mariano e Sapelli (2014), acabam sendo letras 

mortas ou políticas voltadas para equidade que consolidam a desigualdade como a 

diferença entre os níveis de escolarização das populações urbanas e camponesas.  

No Paraná o Conselho Estadual de Educação (CEE), aprovou em setembro de 

2018 o Parecer Normativo 01/201812 que se trata da ratificação das normas gerais 

para oferta da Educação do Campo e normas complementares para cessação das 

escolas do campo paranaense. O documento relata sobre o recebimento de 

solicitação de cessação de instituições de educação básica rurais, municipais e 

estaduais, que na maioria não possuem mais atividade educacional. Considerando 

que a cessação de escolas envolve questão de ordem educacional, legal e social, foi 

constituído uma comissão conjunta composta por integrantes do CEE e da Secretaria 

de Estado da Educação para estudar o assunto e quando necessário expedir ou 

propor nova normativa.  Em 2017, essa comissão convidou representantes de escolas 

do campo e de instituições que trabalham com a Educação do Campo, para reuniões 

realizadas para análise de dados estatísticos e estudos qualitativos, os quais foram 

explicitando dificuldades de gestão voltadas para questões financeiras, 

administrativas e pedagógicas. Também, foram apresentadas demandas, 

preocupações e sugestões para melhorar o funcionamento da Educação do campo 

no Estado (PARECER 01/2018).  

Após a elaboração do documento a comissão foi extinta em dezembro de 2017. 

No entanto, até a aprovação do parecer, o colegiado recebeu o pedido de fechamento 

de várias escolas, uma indígena em que a população havia migrado e as demais eram 

todas rurais, sendo a principal justificativa o baixo número de matrículas. A 

Constituição de 1988 assegurou o direito a educação, no entanto, a população do 

campo apresenta os mais baixos índices de escolarização de toda sociedade. De 

acordo com o censo demográfico de 2010, 84,5% da população rural com mais de 10 

anos de idade não tinha instrução ou possuía ensino fundamental incompleto, 

 
12 Parecer Normativo Nº 01/2018 - Ratificação das normas gerais exaradas pelo CEE/PR para a oferta 
de educação do campo, indígena, quilombola e de ilhas. Normas complementares para a cessação de 
atividades escolares. Interpretação da Deliberação 03/13-CEE/PR à luz do disposto no artigo 28, 
parágrafo único, da LDB. Exigência de manifestação do órgão normativo para o fechamento de escolas 
do campo, indígenas e quilombolas. Aplicação, por analogia, às escolas localizadas nas ilhas. 
Recomendações. Disponível em 
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Pareceres_2018/CP/pa_cp_normativo_01_18.pdf.  
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considerando ainda a formação precária e interrompida pela oferta desigual de 

acesso. Ainda existe a ideia discriminatória ligada a produção de que quem vive no 

campo não precisa de escola ou que a população de mais idade não produz mais. 

Assim, as análises realizadas pela comissão revelaram que a redução de instituições 

reduz as oportunidades educacionais para a população do campo. Dados mostram 

que de 2005 a 2014, 647 escolas fecharam, e esse número é mais representativo nas 

escolas rurais municipais. O documento destaca que a justificativa que se apresenta 

é a redução no número de matrículas. No entanto, essa é considerada frágil, porque 

o Paraná apresenta 1,5 milhão de pessoas que vivem no meio rural, assim, antes de 

fechar escolas o poder público precisa assegurar o direito de crianças, jovens e 

adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram avançar na escolarização. 

(PARECER, 01/2018).   

 Apresentado os dados mais gerais sobre o processo de fechamento de escolas 

e as considerações do Conselho Estadual do Paraná, é possível visualizar como 

questão educacional das populações do campo foi e vem sendo negligenciada pelo 

poder público e que, medidas de resistências são necessárias para que aqueles que 

tiveram seus direitos negados possam ter acesso ao processo de escolarização. O 

fechamento das escolas, como aponta o parecer, ocasiona desistências, 

impossibilitando o prosseguimento dos estudos.  

A próxima seção apresenta como ocorreu o processo de fechamento das 

escolas rurais em Goioxim.  

2.2 RURAL-CAMPO13: A DESCONSTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL EM TEMPOS 

DE REAFIRMAÇÃO DO CAMPO 

No ano de 1995 Goioxim foi emancipado e em 1997 recebeu do município de 

Cantagalo as escolas municipais, e em fins de 1999 iniciou o processo de cessação 

das Associações de Pais e Mestres das escolas rurais, nucleando a partir do ano 2000 

até o ano de 2013, 33 escolas municipais.  

Os dados aqui apresentados foram encontrados em documentos nos arquivos 

da Secretaria Municipal de Educação. As análises possibilitaram trazer a conjuntura 

de como ocorreu esse processo nas escolas rurais de Goioxim. Sobre os motivos da 

 
13 O hífen nos termos rural-campo indica a tensão entre escola rural e escola do campo.  
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cessação, mais adiante, será mostrada uma ata do relatório de cessação, para ilustrar 

como se apresentavam os argumentos para comunidade e como era realizado o 

processo. No decorrer das análises foi se confirmando que a educação, nunca foi 

prioridade dos governantes e, o descaso é muito maior com a educação dos povos 

que vivem no meio rural.   

[...] a nucleação também é resultante da reconfiguração econômica do Brasil 
que vem ocorrendo a partir das políticas neoliberais da década de 1990. Essa 
reorganização trouxe a reestruturação da organização administrativa 
educacional, ocasionando a municipalização do ensino, principalmente, nos 
anos iniciais.  
No contexto do campo, como de todo o país, no fim dos anos 1980 e início 
dos anos 1990 houve uma reascensão dos movimentos sociais, com o 
fortalecimento da organização dos trabalhadores do campo e de suas lutas, 
tendo como consequência a constituição do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB)2, entre outros. A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, LDB Nº 9394/96, viveu-se um momento de 
fechamento das escolas/classes multisseriadas do campo, com a nucleação 
nas sedes dos municípios, advinda da municipalização e da adoção das 
reformas neoliberais que atingiram também a educação. Ao mesmo tempo, 
houve a constituição da Educação do Campo como fruto das lutas dos 
movimentos sociais do campo pelo acesso às políticas públicas de educação 
aos trabalhadores que produzem sua vida neste espaço. (JANATA e 
ANHAIA, 2015, p.2) 

Ou seja, essa reorganização educacional trouxe mudanças significativas na 

educação do país, sendo a nucleação e fechamento de muitas escolas rurais em todo 

país resultante desse processo. No entanto, a nucleação e o fechamento das escolas 

rurais, bem como a política de transporte escolar é escolha das secretarias municipais, 

não opção da comunidade, mesmo resultando da descentralização e municipalização 

de vários distritos, a responsabilização dos municípios pela Educação Infantil e Anos 

Iniciais, conforme a LDB 9394/96, título IV art.º. 8 ao 11 que trata da organização da 

educação nacional, ocasionou em várias ações para contenção de gastos, sendo esse 

processo uma dessas ações.  

 A Lei N° 010.172/2001 é possível verificar que nas metas 15, 16 e 17 estão as 

diretrizes que direcionaram o processo de nucleação e fechamento das escolas rurais 

multisseriadas e unidocentes.   

15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes em escolas de 
mais de um professor, levando em consideração as realidades e as 
necessidades pedagógicas e de aprendizagem dos alunos.  
16. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, 
pelo menos, quatro séries completas.  
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17. Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, com 
colaboração financeira da União, Estados e Municípios, de forma a garantir a 
escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor. 
(BRASIL, 2001, p. 17 - 18) 

Ou seja, a partir do Plano Nacional, estados e municípios tiveram abertura para 

essa reorganização. As metas pontuam sobre as realidades e necessidades 

pedagógicas, no entanto, apenas em 1997 com o Programa Escola Ativa foi ofertada 

formação específica para as professoras que atuavam nas escolas do campo, porém 

estas eram voltadas para as multisseriadas, e no caso de Goioxim, conforme visto no 

capítulo anterior, as professoras não realizaram esse curso. A nível nacional, lutas, 

resistências, conquistas, a nível local materializa-se a negação do direito de a criança 

estudar na comunidade em que reside, ou seja, a desconstrução da escola rural em 

tempos que os movimentos sociais resistem reafirmando a educação como direito.  

 Em Goioxim, muitas crianças sem escolas próximas as suas residências, 

percorrem diariamente até 20 km diariamente com transporte escolar, isso traz 

implicações no desenvolvimento e são desafios cotidianos enfrentados pelas 

professoras e pelas crianças, pois muitas professoras também utilizam do transporte 

escolar para ir à escola.  

 Após o levantamento de todas as escolas que traziam a nomenclatura rural, 

os dados foram organizados em uma tabela visando trazer as informações mais 

relevantes em termos de legislação sobre funcionamento, nucleação e cessação. As 

atas trouxeram as seguintes informações: data de nucleação, fechamento das 

APMFs, local para onde os alunos e professores seriam transferidos. Sobre os motivos 

da cessação e fechamento das escolas, apenas algumas ressaltaram os motivos e o 

posicionamento dos pais referente às estradas e transporte escolar e destino do 

prédio e materiais. O Documento abaixo ilustra como ocorreram os encerramentos 

das atividades das APMFs e a nucleação e cessação da escola. Por opção em manter 

sigilo, os nomes das pessoas responsáveis pelas reuniões foram apagados, visando 

preservar suas identidades.  
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FIGURA 2 - Ata de Cessação da ERM Rachel Wagner – Goioxim, 2009 

 

Fonte: Arquivos acessados na SEMED Goioxim  

A justificativa para a nucleação da escola é melhorar a qualidade do ensino. No 

entanto, essas mudanças traziam questões ligadas a gestão de escolas, do 

enxugamento e ajustamento do Estado, junto a metas de crescimento econômico 
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alinhado as políticas educacionais, já expostas anteriormente a partir de Freitas, 

(2002), Janata e Anhaia (2015), Shiroma, (2002), voltadas para um projeto societário 

(FRIGOTTO, 2011) do Estado neoliberal.  

A nucleação de escolas foi se materializando em tempos de construção da 

Educação do Campo.  Essa afirmação vem de encontro com os avanços que os 

movimentos em prol da Educação do Campo conseguiram na década dos anos 2000.  

E, apesar da precariedade das escolas rurais, a defesa é que a criança tem direito de 

estudar na própria comunidade, sendo necessário luta e resistência para que não 

ocorra o fechamento de escola.  

 As escolas rurais de Goioxim em sua maioria eram multisseriadas, atendidas 

por um único professor, algumas bisseriadas, trisseriadas ou multisseriadas. O quadro 

a seguir apresenta a cronologia da cessação das escolas rurais, reafirmando a 

negação de direitos, o que mostra que, em Goioxim, não houve resistência e nem luta 

em prol da EdoC.  

QUADRO 1 - Cronologia da Cessação das Escolas Municipais Rurais de Goioxim, 
2000- 2013 

   ANO     ESCOLAS CESSADAS  

   1999/2000     Escola Rural Municipal Francisco Pereira de Barros  

   2001     Escola Rural   Municipal Julia Maria Costa   Escola Rural   Municipal São 
Tomas de Aquino   Escola Rural   Municipal Souza Naves   Escola Rural   

Municipal Wenceslau Brás    

   2002      Escola Rural   Municipal    Fernando Amaro Miranda   Escola Rural   
Municipal    Francisco Xavier da Silva   Escola Rural   Municipal    Galdino 
Osório   Escola Rural   Municipal    Valdomiro José Bona   Escola Rural   

Municipal    Vasco da Gama    

   2003       Escola Rural   Municipal    Américo Vespúcio   Escola Rural   
Municipal    Cristóvão Colombo – EF.   Escola Rural   Municipal    Dom Manoel   
Escola Rural   Municipal    Fernão Dias   Escola Rural   Municipal    Mariano de 

Lima    

   2005       Escola Rural   Municipal    André Rebouças   Escola Rural   
Municipal    Sant´Ana    

   2006       Escola Rural   Municipal Dom Oscar Romero    

   2009       Escola Rural   Municipal Margarida Alves   Escola Rural   Municipal Padre 
Antônio Vieira   Escola Rural   Municipal Rachel Wagner   Escola Rural   

Municipal    Santa Cecilia   Escola Rural   Municipal    Santa Terezinha – EF.   
Escola Rural   Municipal    São João Batista   Escola Rural   Municipal    Vinte 

Um de Abril        
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   2011       Escola Rural   Municipal Maria Imaculada    

   2012       Escola Rural   Municipal Roseli Nunes de Souza-EF.    

   2013       Escola Rural   Municipal Juscelino   Kubitscheck-    

   DADOS NÃO   
ENCONTRADOS    

   Escola Rural   Municipal    Alegria do Saber   Escola Rural   Municipal    Heróis 
da Inconfidência   Escola Rural   Municipal Iraci Salete Stronczack   Escola Rural   
Municipal    Nossa Senhora Aparecida   Escola Rural   Municipal    Vinte e cinco 

de Agosto    

Fonte: Organizado a partir das atas e relatórios do processo de cessação das escolas acessados nos 
arquivos da Secretaria Municipal da Educação.  

O quadro mostra que foram cessadas 33 escolas, no entanto, eram 38 ao total. 

Portanto, apenas cinco ainda estão ativas: Escola Municipal do Campo (EMC) Ari 

Barroso - comunidade Jaboticabal; EMC Colônia Piquiri – Pinhalzinho; EMC Manoel 

da Nóbrega- Jacutinga, EMC- Rodrigues Alves – Assentamento Santo Antônio. Estas 

receberam estudantes e professores das comunidades próximas.   A Escola Municipal 

Governador Moysés Lupion, localizada no bairro Bela Vista, na área urbana do 

município, recebeu a maior parte dos estudantes oriundos das escolas rurais.  Ou 

seja, restam seis escolas municipais de ensino fundamental e anos iniciais. Como já 

citado, em 2011 o MST lutava contra o fechamento de escolas, no entanto, a nível 

local, não há registros de organização.   

A seguir organizou-se um gráfico com o número de escolas que foram 

autorizadas a funcionar em Goioxim de 1982 a 2013, ano de fechamento da última 

escola rural. Ressalta-se que faltam dados referentes a três escolas em relação à data 

de autorização, portanto, os dados apresentados são de 32 escolas rurais. 

GRÁFICO 1 - Escolas Municipais Autorizadas a Partir de 1982 (Goioxim era distrito 
de Guarapuava) 

 

Fonte: Produzido pela autora após coleta de documentos ato de autorização das escolas municipais 
de Goioxim, 2020.  

1982 1984 1987 1988 1992 1993 2000 Total

Nº de escolas 20 1 3 2 2 1 7 36
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O gráfico mostra que, no ano de 1982, foi autorizado o funcionamento 20 

escolas. Nesse período, Goioxim, que era distrito de Guarapuava, passa pertencer a 

Cantagalo. As primeiras escolas autorizadas funcionaram por mais de 20 anos. Um 

número significativo, pois, cada comunidade tinha ao menos uma escola. O processo 

de cessação da primeira escola ocorreu iniciou em dezembro de 1999, com o 

encerramento da APMF e foi concluído no início de 2000 de acordo com os relatórios 

de cessação. 

 O gráfico abaixo ilustra o número de escolas que foram cessadas no decorrer 

da década do ano 2000. 

GRÁFICO 2 - Número de Escolas Municipais cessadas em Goioxim no Período de 
2000-2013 

Fonte: Produzido pela autora após coleta de documentos relatório de cessação das escolas 
municipais de Goioxim, 2020. 

Os anos de 2002, 2003 e 2009, foram os anos em que mais se fecharam 

escolas. Os motivos apresentados estão relacionados à falta de infraestrutura, baixo 

rendimento dos alunos e dificuldade para acompanhamento pedagógico. Em alguns 

pareceres, a equipe do NRE registrou que as escolas de assentamento estão sendo 

cessadas por um período provisório, devido à falta de estudantes, porém serão 

fechadas definitivamente caso não haja demanda, e foi o que ocorreu, pois nenhuma 

das escolas cessadas foi autorizada a funcionar novamente.   

Os argumentos utilizados para fechar as escolas rurais do município de 

Goioxim vêm de encontro com que afirma Hage (2014, p. 4 - 5), “cenário marcado 

pela negação de direitos, pela intensificação do trabalho e pela precarização das 
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condições de existência de vida e funcionamento das escolas”, ele complementa que 

essa precarização resulta da falta ou ineficiência de políticas públicas voltadas para o 

meio rural, o que envolve fatores macro e microestruturais, como profunda 

desigualdade e exclusão social, fracasso escolar que se expressa nos altos índices 

de reprovação e dificuldades de leitura e escrita, além de elevadas taxas de distorção 

idade-série. Ou seja, as atas analisadas apontam o descrédito dessas escolas que 

são avaliados por índices quantitativos escondendo a materialidade do cenário.  

Hage (2014), traz uma série de apontamentos sobre os diversos fatores que 

podem influenciar no processo educacional e na qualidade da educação ofertada 

nessas escolas, como: o da precariedade nos prédios escolares, grandes distâncias 

percorridas pelos alunos e docentes, transporte escolar inadequado, sobrecarga do 

docente, falta de acompanhamento das secretarias, o trabalho infantil, a influência do 

poder local que deixa vulnerável a escola, a autonomia do trabalho do professor, os 

materiais pedagógicos e o currículo, que nem sempre está vinculado a realidade local.   

Essas particularidades, no conjunto, fortalecem uma visão negativa, 
pejorativa e depreciativa com relação a escola rural, que leva grande parte 
dos sujeitos que ensinam, estudam, investigam ou demandam a educação 
no campo e na cidade, a se referirem à escolas multisseriadas como “mal 
necessário” (HAGE, 2014, p. 6) 

Essa visão reforça a ideia da lógica formal da escola urbana, em que a seriação 

seria o modelo ideal para as escolas rurais. Uma perspectiva que coloca a questão da 

equidade como apenas resultado de ações intraescolares, não se busca as 

interferências resultantes das desigualdades socioeconômicas e não se compreende 

que cada sujeito tem seu próprio ritmo e tempo de aprendizagem (FREITAS, 2003).    

As colocações dos autores vêm confirmar o que o Parecer 01/2018 constatou, 

que o poder público, em vez de buscar alternativas, anuncia nas políticas a equidade, 

quer o avanço do nível de escolarização, no entanto, as políticas para as populações 

rurais vêm na contramão com a desconstrução da escola rural que sobrevivia as duras 

condições resultantes do descaso com os povos do campo.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as fotografias possibilitam formar dados 

descritivos e “podem oferecer uma visão histórica do meio e dos participantes” (p. 

184). As fotografias a seguir trazem as imagens de como eram as escolas municipais 

que foram cessadas em Goioxim.  
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As fotografias das escolas municipais de Goioxim, permitem a visualização de 

como eram essas escolas em termos de infraestrutura, espaço físico e participação 

da comunidade. As fotografias fazem parte do álbum da Secretaria Municipal de 

Educação, a princípio ocorreu à seleção de 50 imagens e destas 25 são apresentadas 

a seguir. A apresentação vem de acordo com o ano de cessação de cada escola. 

FIGURA 3 - Escola cessada final de 1999 e início de 2000 município de Goioxim 

 

Fonte: organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED. 
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Estas escolas foram as primeiras a serem fechadas. Não foi possível identificar 

nos documentos o local onde foram nucleadas, no entanto, é possível inferir que pela 

localização das comunidades, as Escolas passaram a serem atendidas na Escola 

Rural Municipal colônia Piquiri, Pinhalzinho e na Escola Rural Municipal Manoel da 

Nobrega, Jacutinga. Essas localidades são distritos do município. A ERM Wenceslau 

Brás localizada na comunidade Tunas foi nucleada na Escola Municipal Governador 

Moysés Lupion, localizada na área urbana do município. Além destas, temos a ERM 

Souza Naves, localizada na comunidade Juquiá, nucleada nesse ano, sendo a 

comunidade escolar encaminhada também para a EM Governador Moysés Lupion.  

As imagens mostram ERM Francisco Pereira de Barros se encontrava em boas 

condições, conforme veremos nas demais imagens era uma das escolas mais novas. 

As demais a infraestrutura já estava mais precária. 

FIGURA 4 - Escolas cessadas em 2002 – município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  
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Em 2002 foram cessadas 5 escolas: ERM Vasco da Gama comunidade 

diamante, nucleada na escola urbana;  Fernando Amaro Miranda localizada no 

distrito de Pinhalzinho foi nucleada na ERM Colônia Piquiri;  Francisco Xavier da Silva 

– comunidade Santo Antoninho também foi nucleada na escola urbana; Galdino 

Osório - comunidade São José, também nucleada na escola urbana; Valdomiro José 

Bona – São Pedro, também nucleada na EM Governador Moyses Lupion localizada 

na área urbana.  Portanto, destas a maioria foram nucleadas na EM Governador 

Moysés Lupion, considerando que apenas a escola Vasco da Gama ficava mais 

próxima, pois as demais ficavam localizadas a mais de 7 km de distância da escola 

urbana. ERM Colônia Piquiri – Pinhalzinho recebeu neste ano apenas 1 escola. As 

escolas apresentadas também eram bem antigas e confirmam a precariedade e o 

abandono das escolas rurais, confirmando a dívida histórica dos governos com as 

populações do campo. 

FIGURA 5 - Escolas cessadas em 2003 – município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  
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As imagens demonstram que o abandono decorre de anos, pois, a 

infraestrutura de três escolas está em péssimas condições, também confirmam o 

descaso com a educação das populações que viviam em áreas rurais. A ERM Américo 

Vespúcio localizada na comunidade Faxinal Comprido, a ERM Dom Manoel, 

localizada na Fazenda Tunas – Podolan e a ERM Fernão Dias - localizada na 

comunidade Olho d’agua São João Maria, foram nucleadas na escola urbana EM 

Governador Moysés Lupion. Sendo que apenas a ERM Olho D’agua ficava próxima, 

as demais escolas localizavam-se mais de 5 km da escola urbana, fazendo parte da 

área rural do município. 

FIGURA 6 - Escolas cessadas em 2005 – município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  

A imagem da ERM Sant’Ana, mostra também a precariedade das escolas, com 

infraestrutura mínima de 1 sala de aula e 1 cozinha pequena, com uma pequena área. 

Chama atenção a primeira foto com várias crianças e com mata ao redor. As outras 

duas mostram a mudança do local da escola e a preparação do terreno, possivelmente 

para plantio. 



   
 

85 
 

 

FIGURA 7 - Escolas cessadas em 2009 - município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  

A ERM Rachel Wagner ficava localizada no Assentamento 29 de Agosto, esta 

recebeu alunos e professores da ERM Margarida Alves também localizada nesse 

assentamento. Posteriormente, também foi nucleada na ERM Santa Catarina 

comunidade São Miguel.   

A ERM Padre Antônio Vieira ficava localizada na comunidade Rio Bonito de 

Cima, não foi encontrado nos documentos referência de onde esta foi nucleada, no 

entanto devido à localização possivelmente alunos e professores foram para ERM 

Manoel da Nobrega. 
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FIGURA 8 - Escola cessada em 2011 – município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  

Essa escola localizava-se na comunidade Cachoeira, foi nucleada na Escola 

Municipal governador Moysés Lupion na área urbana do município. 
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FIGURA 9 - Escola cessada em 2012 – município de Goioxim 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir dos álbuns acessados na SEMED.  

A ERM Roseli Nunes ficava localizada no Assentamento Tuninhas. Não foi 

encontrado o indicativo da nucleação, provavelmente, devido à localização, alunos e 

professores foram transferidos para a escola urbana EM Governador Moysés Lupion. 

A imagem mostra que haviam crianças nessa escola, contradizendo os argumentos 

dos relatórios de cessação. A infraestrutura da escola também aparenta estar em boas 

condições. A foto provavelmente é relativa alguma data comemorativa, com a 

participação dos pais.   

A partir das fotografias foi possível analisar aspectos voltados para 

infraestrutura, organização e os sujeitos. Em relação a infraestrutura, confirma o que 

a literatura apresenta sobre a Educação Rural, como as escolinhas rurais, 

principalmente as mais antigas, apresentavam infraestrutura precária, confirmando a 

precariedade das condições de existência das escolas multisseriadas. Barros et. al. 

(2015), ao estudarem as escolas paranaenses, trazem um cenário parecido, 

salientando que as escolas não possuem área para lazer, banheiro, biblioteca etc. As 
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imagens demonstram que as maiorias das escolas eram de madeira com sala de aula, 

cozinha e uma pequena varanda na entrada.  

 Para complementar as informações sobre os cenários, o relatório a seguir 

possibilita verificar como era o rendimento escolar das crianças das escolas 

multisseriadas. Esse traz informações do ano de 2005 sobre aprovados, reprovados, 

desistentes e transferidos. Os dados estão organizados na tabela a seguir: 

TABELA 2 - Dados com indicadores quantitativos em relação á rendimentos, 
desistências e transferências 

   Escola     % aprovados % reprovados % desistentes % transferidos 

   1.      Antônio   Vieira       88,9       0,0       5,6       5,6      

   2.      André   Rebouças       71,4       28,6       0,0       0,0      

   3.      Cristóvão   Colombo       1ª/2ª       76,9       7,7       0,0       15,4    

 3ª/4ª 92,3    0,0 0,0 7,7 

   4.      Juscelino   Kubitschek       Multi       48,1       11,1       0,0       40,7    

   5.      Mariano   de Lima        Multi       100,0       0,0       0,0       0,0    

   6.      Maria   Imaculada       Multi       71,0       6,5       3,2       19,4    

   7.      Margarida   Alves       Multi       66,7       19,0       0,0       14,3    

   8.      Nossa   Senhora Aparecida       Multi       100,0       0,0       0,0       0,0    

   9.      Oscar   Romero       Multi       78,9       5,3       0,0       15,8    

   10.   Rachel   Wagner       Multi       94,1       0,0       0,0       5,9    

   11.   Santa   Cecília       1ª/2ª       81,3       18,7       0,0       0,0    

 3ª/4ª 92,3    0,0 0,0 7,7 

   12.   Santa   Terezinha       Multi       75,0       25,0       0,0       0,0    

   13.   São   João Batista       Multi       81,0       9,5       0,0       9,5    

   14.   Vinte   Um de Abril       Multi       81,0       9,5       0,0       9,5    

   15.   Iraci   Salete Stronczak       1ª/2ª       57,1       28,6       0,0       14,3    

 3ª/4ª 90,0    5,0 0,0 5,0 

Fonte: Produzido pela autora após coleta de documentos relatório do rendimento escolar dos 
estudantes das escolas municipais de Goioxim (2005).  

Os dados demonstram que o rendimento de três escolas foi abaixo de 70%, e 

que realmente existia um alto índice de reprovação, no entanto, salienta-se que são 

dados quantitativos e que, para trazerem questões qualitativas, deveriam ser 

aprofundados juntamente com as questões socioeconômicas e a conjuntura como um 

todo. Fatores como sobrecarga dos docentes que atuavam nessas escolas como 

unidocentes e tinham que realizar tarefas administrativas, pedagógicas e de serviços 

gerais, questões socioeconômicas das famílias, falta de acompanhamento 
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pedagógico.  Enfim vários fatores, porém, quando não há a compreensão que os 

estudantes têm direito a educação de qualidade na escola mais próxima a 

comunidade, a seriação emerge como solução para elevar a qualidade do ensino.  

Em relação à forma da escola Freitas (2003), salienta que o processo histórico 

vem conformando os tempos e o uso dos espaços, sendo “o espaço mais famoso é a 

sala de aula e o tempo mais conhecido o da seriação das atividades e dos anos 

escolares.” (p. 14). Dentre os documentos selecionados está o requerimento de um 

vereador da comunidade de uma das escolas fechadas. Este solicitou ao executivo e 

a Secretaria Municipal de Educação de Goioxim a possibilidade de nucleação da 

escola da localidade que ele representa, justificando o documento com a seguinte 

colocação “o pedido se faz necessário para melhor comodidade dos alunos e pais de 

alunos destas comunidades beneficiadas por este projeto” (requerimento 0092/05 

Câmara de vereadores de Goioxim).   

Os alunos que residiam na comunidade passaram a estudar na Escola 

Municipal Governador Moysés Lupion. Estes percorrem diariamente em torno de 20 

km entre ida e volta.  Esse dado foi retirado do mapa comparativo do processo 

licitatório Nº 05/2005 que consta o objeto de contratação para prestação de serviços 

de transporte escolar, este mostra que há trajetos do transporte escolar de até 58 km 

por dia.  Desconsiderar que a criança tem direito de estudar na própria comunidade, 

obrigá-la a andar quilômetros diariamente num transporte escolar, chega a ser um ato 

de crueldade, pois, sem as condições necessárias, dificilmente haverá aprendizagem 

ou melhoria no ensino.  

 Freitas (2003) salienta que colocar a eficácia apenas estudando e divulgando 

os fatores inerentes: recursos pedagógicos e escolares, a estrutura da escola, o tipo 

de gestão e treinamento de professor, é questionável, pois, conforme já dito, em 

educação não há neutralidade. Estes fatores, que podem elevar o nível da qualidade 

do ensino, desconsideram o nível questões mais amplas desde o nível 

socioeconômico.  

Os preceitos de gerenciamento na gestão educacional, que envolvem a 
eficiência e a eficácia, impulsionaram medidas de economia nos cofres 
públicos. Embora a nucleação tenha ocorrido sob o argumento de elevação 
da qualidade do ensino com a concentração dos alunos e a separação em 
turmas seriadas, de acordo com as idades e níveis de escolarização, isso não 
se verificou. O que aconteceu foi uma redução no investimento na educação 
dos trabalhadores do campo e a substituição das escolas/classes 
multisseriadas pelo transporte escolar, de condição precária, trafegando em 
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estradas mal conservadas. Daí conclui-se que esse processo teve como 
motivador central o financiamento da educação, desconsiderando as 
questões pedagógicas, sociais e culturais, sobretudo, reafirmando os 
interesses do capital na gestão da educação pública brasileira, sob a pecha 
das reformas neoliberais. (JANATA, ANHAIA, 2015, p. 7) 

Diante do exposto, é possível afirmar que as escolas cessadas estavam, na 

maioria, em péssimas condições e com a nucleação houve uma melhora na 

infraestrutura de algumas. O transporte escolar foi adotado como uma opção mais 

viável em relação a questão de financiamento.  

No entanto, a multisseriação continuou sendo a realidade de duas das cinco 

escolas rurais que continuaram ativas.  A seriação ficou nas escolas que receberam 

mais alunos, sendo, a ERM Colônia Piquiri, ERM Manoel da Nóbrega e ERM Santa 

Catarina. As ERM Ari Barroso e Rodrigues Alves continuaram com turmas 

multisseriadas.  Destas, três estão em áreas de assentamentos do MST e duas 

localizadas nos distritos do município. Em relação às etapas da educação básica todas 

ofertam o ensino do 1º ao 5° ano, e as escolas Colônia Piquiri e Santa Catarina ofertam 

educação infantil de 4 e 5 anos. As fotografias apresentadas abaixo são recentes, e 

permitem visualizar como ficaram as escolas depois de nucleadas.  
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FIGURA 10 - Escolas Municipais do Campo  

ERM Ari Barroso – Jaboticabal – Goioxim-PR 
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ERM COLÔNIA PIQUIRI – PINHALZINHO – GOIOXIM-PR 

 

ERM MANOEL DA NÓBREGA – JACUTINGA – GOIOXIM-PR 
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EMC RODRIGUES ALVES – ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO - 
GOIOXIM 

(PRÉDIO ANTIGO E PRÉDIO INAUGURADO EM 2019) 

ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA CATARINA – WAGNER – GOIOXIM-PR 

Fonte: Arquivos de celular da pesquisadora.  



   
 

94 
 

As imagens são das 5 escolas do campo, estas foram tiradas no decorrer de 

2017 e 2018. Elas mostram que, em termos de infraestrutura, as escolas estavam 

passando por melhorias. Em 2015, nenhuma escola tinha pátio, todas estavam 

praticamente sem pintura nos prédios, aos poucos foram sendo organizados pátios, 

jardins, hortas e o parque escolar.  

Em relação aos aspectos da organização e funcionamento, estas continuaram 

com o termo rural na nomenclatura até o ano de 2015. A partir dos cursos de formação 

continuada, gestores e professores aceitaram a mudança de escola rural para escola 

do campo, com intuito de iniciar as discussões sobre a Educação do Campo no 

município de Goioxim.  

Cabe salientar que a nucleação foi encerrada em 2013, porém, a junção de 

turmas continuou. O número de alunos foi diminuindo ano a ano, assim, a SEMED, 

ainda em 2015, retomou a multisseriação das escolas. A justificativa apresentada para 

as equipes das escolas, estava relacionada novamente a questões financeiras14, 

insuficiência de recursos recebidos da união para o pagamento de professores - 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB); da 

insuficiência dos recursos para aquisição da merenda do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE),  e dos gastos com transporte que, segundo os gestores, 

os recursos advindos através do Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE)  

e do Programa Estadual de Transporte Escolar eram também insuficientes para sua 

manutenção, fazendo com que o recurso do Salário Educação fosse insuficiente para 

manutenção de infraestrutura e aquisição de materiais. Além disso, a diminuição do 

número de alunos ano a ano foi um dos principais fatores que influenciou na retomada 

da multisseriação.  

Mariano e Sapelli (2014) identificaram dois fatores sobre o fechamento das 

escolas no campo, que ocorreu devido aos recursos advindos do FUNDEB, pois esse 

valor é repassado de acordo com o número de matriculas, se essas diminuem, os 

recursos também são reduzidos e ao transporte escolar, cujo financiamento pelo MEC 

ao repassar os recursos fortaleceu a nucleação. 

No Entanto, as escolas nucleadas permaneceram com a seriação até 2015, 

pois, devido ao reduzido número de matrículas, todas as escolas rurais voltaram a ter 

 
14 Essas informações podem ser encontradas nos relatórios do Fundeb, Pnate e Pnae. Estes ficam 
arquivados na Secretaria Municipal de Educação.  
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turmas multisseriadas. O quadro a seguir mostra como ficaram organizadas as 

escolas entre 2015 e 2018.  

QUADRO 2 - Quadro das escolas municipais do campo de Goioxim – 2015/2018 

Escola Municipal 

Do Campo 

Ano Número 

De Alunos 

Número De 

Professores 

Número De 

Funcionários 

Transferidos Reprovação 

Ari Barroso 2015 22 2- Professoras 1- Serv. Gerais 2 4 

2016 19 1-Estágiária 2 – serv. Gerais 2 1 

2017 18 2-prof. 1-Serv. Gerais 1 2 

2018 14 2-prof. 1- serv. Gerais 0 1 

Colônia Piquiri 2015 76 11-professoras 2 - Adm.    

3 - serv. Gerais 

8 2 

2016 70 11-professores 2 - Adm.  

3 - serv. Gerais 

2 9 

2017 66 10-professores 2 - serv. Gerais    

1-estagiária 

4 1 

2018 58 2- Estagiária 3 -serv. Gerais 2 3 

Manoel Da   

Nobrega 

2015 49 5 - Professoras 3 - Estagiárias 3 1 

2016 40 6- Professoras   

 4 – Estagiárias 

2 – Serv. gerais 2 5 

2017 40 7 – Professoras 

 3 – Estagiárias 

1 – Serv. gerais 6 3 

2018 36 5 - Professoras 2 - Estagiárias 2 2 

Rodrigues Alves 2015 27 4 – Professoras 1 – Serv. gerais 3 0 

2016 35 4 - Professoras  

1 – Estagiária 

1 – Serv. gerais 0 2 

2017 32 2 - Professoras  

2 – Estagiários 

1 - Serv. gerais 3 1 

2018 31 2 - Professoras  

2 – Estagiários 

1- Serv. gerais 3 4 

Santa Catarina 2015 95 7- Professores;  

3- Estagiárias 

2 – Serv. gerais 8 5 

2016 96 6- Professores;  

4-estagiárias; 

3 – Serv. gerais 7 4 

2017 94 6 -professoras;  

5 - Estagiarias; 

3 – Serv. gerais 9 5 

2018 99 6 - Professoras;  

3 - Estagiárias; 

3 – Serv. gerais 11 10 

Fonte: Produzido a partir de relatórios do SERE acessados na Semed Goioxim. Morais (2019). 
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A partir do quadro é possível verificar a redução de alunos ano a ano.  

Na EMC Ari Barroso, em 2015 havia 22 alunos, em 2018 o número reduziu-se 

para 14, destes 4 foram transferidos e os demais avançaram para o EF II. Nesse 

período, a escola não ofertava Educação Infantil, sendo as crianças dessa etapa 

matriculadas na EMC Manoel da Nóbrega, há aproximadamente 10 km de distância 

percorridos com o transporte escolar. As duas professoras que atuavam na escola 

atendiam turmas multisseriadas. As turmas de alfabetização trisseriadas com 1°, 2° e 

3° anos e 4°e 5° bisseriadas.  

Na EMC Colônia Piquiri reduziu-se 16 alunos dentro desse período. As turmas 

foram organizadas com 1 turma de educação infantil de 4 e 5 anos, 1° e 2° anos, 3° 

ano, 4° e 5° anos bisseriada. Com a redução de alunos, alguns docentes com padrão 

de 40 horas foram removidos 20 horas para a escola urbana, pois o número de alunos 

reduziu muito.  

A EMC Manoel da Nobrega teve uma redução significativa de 58 alunos nesse 

período de 2015 a 2018 baixou para 36, ou seja, 22 alunos a menos com 10 alunos 

transferidos. Quanto à organização teve a mesma dinâmica da escola anterior.  

A ERM Rodrigues Alves teve um aumento no número de estudantes, apesar 

de não ofertar nesse período a Educação Infantil. As crianças da comunidade se 

deslocavam com o transporte escolar até o Centro Municipal de Educação Infantil 

Sonho Encantado, na área urbana. Em relação à organização das turmas, estavam 

organizadas em turma de alfabetização trisseriada e 4° e 5° ano bisseriada.  

A EMC Santa Catarina também teve um pequeno aumento no número de 

estudantes, ficando organizada com educação infantil bisseriada 4 e 5 anos, 1º e 2º 

anos bisseriadas, 3 º ano seriada, e 4º e 5º bisseriada. Em relação aos docentes todas 

as escolas do campo contam com efetivos, no entanto, em todas as escolas a 

presença de estagiários que cobrem a hora atividade das professoras regentes.  

Destas escolas, três estão em áreas de assentamento, no entanto, não há 

organização social em relação às demandas educacionais, as outras estão nas áreas 

dos distritos de Jacutinga e Pinhalzinho. Em relação aos aspectos de 

acompanhamento pedagógico, esse era realizado pela equipe pedagógica da 

secretaria municipal de educação quinzenalmente ou mensalmente, pois, além das 

escolas, as pedagogas desenvolviam a parte técnica na secretaria municipal de 

educação. Salienta-se que, a partir dos dados referentes à movimentação de alunos, 

as escolas de assentamento têm maior rotatividade, em relação à reprovação estas 



   
 

97 
 

são mais acentuadas no 3° e 5º anos.  Todas as professoras da rede salientavam a 

dificuldade de trabalhar com a multissérie e a necessidade de um acompanhamento 

pedagógico mais assíduo.   

Segundo Parente (2014), “a organização da escolarização em multisséries 

possui diferentes formas e tem como pressuposto a junção anos/séries, 

desconsiderando o elemento idade e inibindo uma possível intervenção pedagógica 

decorrente da diversidade dos sujeitos.” (p. 1). Realmente, o que autora coloca em 

sua pesquisa perfil, concepções e práticas pedagógicas de professores que atuam em 

turmas multisseriadas de escolas públicas de Sergipe, constatou-se na atuação como 

pedagoga durante três anos em acompanhamento com essas escolas. Muitas vezes 

os docentes acabam focando na questão da idade e em como planejar para as turmas 

e diferentes idades, mesmo considerando-se o baixo número de alunos, e isso acabou 

gerando muita rejeição e até mesmo conflitos em relação à organização dos espaços. 

A pura e simples rejeição ao formato multisseriado, ao invés de contribuir para 
a educação do campo, do ponto de vista político-pedagógico, oferece espaço 
para que muitas práticas escolares excludentes, existentes no contexto 
urbano, sejam reproduzidas na área rural. Por outro lado, essa rejeição 
também inibe a difusão de práticas pedagógicas alternativas que surgem 
cotidianamente nas escolas do campo, silenciadas diante da simples 
negação da multisseriação. Pode-se negar a multisseriação como opção 
político-financeiro e pedagógica, mas não se deve esquecer de que as 
práticas desenvolvidas em ambientes multisseriados não são de única ordem. 
(PARENTE, 2014, p. 2) 

 Ou seja, a rejeição pode acentuar os problemas voltados para as práticas 

pedagógicas docentes. No entanto, como salienta Hage (2014), diante de alguns 

contextos ela pode ser vista como um “mal necessário”, ou garantia dos estudantes 

terem acesso à educação o mais próximo possível de suas residências, lembrando 

que entre 2000 e 2013, 33 escolas foram fechadas e essas crianças tiveram que se 

deslocar com o transporte escolar até os pontos específicos onde as escolas foram 

nucleadas. Nesse contexto, muitas crianças percorrem diariamente em torno de 20 

km para ir à escola e retornar a sua residência. Isso implica seriamente no trabalho 

pedagógico, pois além saírem muito cedo de sua residência e não se alimentarem 

direito, também ficam expostos à situações de vulnerabilidade como trabalho infantil 

e exploração sexual.  

 Em relação ao IDEB, pode-se salientar que das duas escolas do campo que 

participaram da Prova Brasil para o 5º ano, uma ficou 2 pontos abaixo da média 
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projetada para o município e uma atingiu essa nota. A EMC colônia Piquiri participou 

pela primeira vez da avaliação, já a EMC Santa Catarina realizou quatro avaliações, 

sendo que nas primeiras teve um avanço mínimo, em 2013 um índice de 18 pontos a 

mais, e em 2017 ficou dentro da meta do município, mas no geral retrocedeu 4 pontos. 

Pode-se salientar que a terceira escola que realizou a avaliação é urbana e funciona 

em regime seriado, sendo que esta teve um índice muito abaixo do esperado. No 

entanto, esses dados são apenas quantitativos e aqui se confrontam com um dos 

argumentos sobre o processo de fechamento e nuclearização das escolas rurais, 

assim, acentua-se os questionamentos sobre as escolas multisseriadas e qualidade 

do ensino frente às tensões vivenciadas durante as reuniões para reorganização 

dessas. 

TABELA 3 - IDEB das escolas municipais de Goioxim 

Fonte: retirado do portal do INEP (MORAIS, 2019).  

Os dados quantitativos mostram que a escola do campo, apesar de todas as 

dificuldades, vem apresentando desempenho médio em relação às metas projetadas. 

No entanto, os dados quantitativos aqui são apenas para ilustrar que a educação 

urbana nos anos iniciais teve desempenho menor que as demais escolas, sendo esta 

uma escola seriada e com acompanhamento pedagógico permanente.   

Ao final de 2018 todas as escolas do campo haviam sido reorganizadas, isso 

gerou muitas tensões. Os docentes e a comunidade escolar não aceitavam a 

multisseriação, mostraram-se resistentes, argumentando que isso caracterizava um 

retrocesso na educação do município, tendo a educação seriada como modelo ideal.  

Os docentes argumentavam quanto à dificuldade para desenvolver o trabalho 

pedagógico. Questionavam sobre como trabalhar, como planejar para crianças com 

de idades e séries diferentes.  
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Esses questionamentos levam a necessária compreensão do movimento sócio-

histórico, político e econômico que influencia nas políticas educacionais. Assim, o 

fechamento e nucleação de escolas no munícipio está relacionado as políticas 

educacionais mais amplas, a partir dos anos de 1990 o Brasil, seguindo orientações 

dos organismos internacionais, implementou várias ações voltadas para a política 

minimalista e o neoliberalismo econômico. Estas são discutidas na seção que segue, 

a fim de relacionar aspectos particulares das ações locais, tanto de fechamento e 

nucleação das escolas, como essas influenciaram na formação continuada de 

professores.  
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3  POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: EDUCAÇÃO DO CAMPO E 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

Os direcionamentos das políticas e dos pacotes educacionais nos anos de 

1990, para os países emergentes como o Brasil, seguem orientações dos organismos 

internacionais, principalmente do Banco Mundial. Assim, as políticas públicas voltadas 

para educação, a partir desse período, foram marcadas pelo chamado estado 

minimalista, pois as orientações das políticas internacionais visavam conter gastos 

para que houvesse mais investimentos no capital, com o máximo para o capital e o 

mínimo para o trabalhador.   

Frigotto (2010), faz um balanço crítico das políticas e concepções que 

marcaram a primeira década do século XXI. Analisa a conjuntura dos oito anos do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, sem desconsiderar a década de 1990, os dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso. O texto discute os embates e opções por 

projetos societários, destacando os avanços significativos e pontuando que não houve 

disputa por concepções pedagógicas. Salienta que os anos 2000 não se interpretam 

neles mesmos, mas se fazem a partir das forças sociais que o materializam, ou seja, 

a conjuntura (SOUZA, 2006) é marcada pela natureza dos acontecimentos e fatos, e 

as forças sociais que os produzem.   

As forças que protagonizaram o chamado ajuste estrutural na década de 
1990, particularmente o governo de Fernando Henrique Cardoso, 
representam o núcleo dominante da minoria prepotente [...] As reformas 
neoliberais ao longo do governo Fernando Henrique aprofundaram a opção 
pela modernização [...] Seu fundamento é o liberalismo conservador redutor 
da sociedade a um conjunto de consumidores. Por isso, o indivíduo não está 
mais referido a sociedade, mas ao mercado. A educação não é mais um 
direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil (FRIGOTTO, 2010, p. 239 
- 240).  

 A educação direcionada para o mercado influenciou de forma significativa nas 

ações do estado em relação à formação continuada de professores. Já as ações 

políticas voltadas para a Educação do Campo vêm ao cenário em fins da década de 

1990.  Na primeira década do ano 2000 ocorreram muitas discussões e embates, 

emergem as forças sociais e os movimentos em prol a Educação do campo. Estes 

trouxeram avanços significativos em relação à ação do Estado, para com as 

populações que residem no campo brasileiro.  
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O capítulo se divide em duas seções, apresenta as conquistas nas políticas 

voltadas para a Educação do Campo e traz de forma breve as políticas educacionais 

dos anos de 1990.  Segue com as políticas de formação continuada após a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e aprovação dos últimos planos de educação, 

trazendo a meta 16 que trata especificamente da formação continuada. Analisa como 

essas políticas chegaram aos cursos de formação continuada dos quais participaram 

as professoras de Goioxim de 1999 a 2018. 

 

3.1  EDUCAÇÃO DO CAMPO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES 

A formação socioeconômica do Brasil é amparada no latifúndio, gerida por uma 

elite agrária, que foi desenvolvendo seu capital também nas grandes indústrias, assim, 

a educação vem atrelada as relações de produção necessárias ao capital. A abertura 

da Constituição Federal de 1988 insere os movimentos sociais na luta pela educação 

popular.  Assim, a educação para o povo do campo passou a ser reivindicada para 

ser pensada com eles e não para eles. Essa é a pauta dos movimentos sociais, que 

diante de tentativas e repressões, após a constituição, com os avanços democráticos 

conseguem se reorganizar e ampliar os movimentos em prol de políticas públicas.  

 As lutas e as resistências dos coletivos “Por uma Educação do Campo” 

(ARROYO, CALDART e MOLINA, 2001), resultaram em vários documentos registros 

com reivindicações para educação dos sujeitos do campo. O I Encontro Nacional de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (Enera), realizado em julho de 1997, 

pelo Movimento Sem Terra (MST), algumas entidades desafiaram o movimento a 

levantar uma discussão mais ampla sobre a educação do meio rural, assim iniciou-se 

as discussões de preparação para a I Conferência Nacional por uma Educação Básica 

do campo, realizada em julho de 1998 em Luziânia - Goiânia. O termo Educação do 

Campo passou a ser utilizada após as discussões do segundo Seminário Nacional, 

realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro de 2002, assim, a Educação do Campo 

foi reafirmada na II conferência Nacional realizada em 2004.  

A II conferência Nacional por uma Educação do Campo contou com a 

participação de mais de mil pessoas que representavam diferentes organizações 

sociais e escolas de comunidades camponesas. Segundo Caldart (2012), “foram 39 
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entidades, incluindo representantes de órgãos de governo, organizações não 

governamentais, organizações sindicais de trabalhadores rurais e professores, além 

dos movimentos sociais camponeses [...]” (p. 261). Nesse mesmo contexto, 

distinguem-se posicionamentos entre as entidades e as organizações de 

trabalhadores e organizou-se a Articulação Nacional por uma Educação do campo e 

em 2010 diante, do cenário de lutas foi criado o Fórum Nacional de Educação do 

Campo (Fonec), destacando, além da participação dos movimentos sociais e 

organizações sindicais, outras instituições com participação ampliada das 

universidades e institutos federais de educação.  

As tensões sobre configurar a Educação do Campo na agenda da ordem ou 
da contraordem aumentam na proporção em que as contradições sociais 
envolvidas na sua origem e no seu destino se explicitam com maior força na 
realidade brasileira. Lutar por políticas públicas parece ser a agenda da 
“ordem”, mas em uma sociedade de classes como a nossa, quando são 
políticas públicas pressionadas pelo polo do trabalho, acabam confrontando 
a lógica de mercado, que precisa ser hegemonizada em todas as esferas da 
vida social para garantir o livre desenvolvimento do capital. O Estado não 
pode negar o princípio (republicano) da universalização do direito à 
educação, mas, na prática não consegue operar a sua realização sem que se 
disputem, por exemplo, os fundos públicos canalizados para a reprodução do 
capital, o que, no caso do campo, significa, hoje especialmente, fundos para 
o avanço do agronegócio inclusive em suas práticas de Educação 
Corporativa.  
Pela sua lógica a educação rural e não a Educação do campo, que deve 
retornar à agenda do Estado, reciclada pelas novas demandas de preparação 
de mão de obra para processos de modernização e expansão das relações 
capitalista de agricultura, demandas que não necessitam de um sistema 
público de educação. (CALDART, 2012, p. 263).  

As lutas, as discussões e as reivindicações resultaram em conquistas, o 

Estado15 pressionado implementa políticas públicas. Molina (2012) alerta que para 

debater políticas públicas é necessário utilizar conceitos fundamentais, estes são, 

direitos, Estado, movimentos sociais e democracia. Porque o debate sobre políticas 

públicas na EdoC está relacionado a ideia de direitos, que se materializam através da 

 
15 Em ideologia alemã de Marx (1998), o Estado está vinculado aos interesses de determinada classe 
social, ou seja, da classe dominante, que o constitui como o seu órgão de dominação. Assim como o 
Estado é o Estado da Classe dominante, as idéias da classe dominante são as idéias dominantes em 
cada época. A Classe que exerce o poder material não dominante é, ao mesmo tempo, seu poder 
espiritual dominante. Mas os enlances das idéias dominantes com a classe dominante obscurecem. As 
idéias dominantes passam a ter validade para toda sociedade, isto é, também para as classes 
submetidas e dominada Forja-se a ilusão histórica de que cada época da vida social resulta não de 
determinados interesses materiais de uma classe, mas de idéias abstratas como as de honra e lealdade 
(na sociedade aristocrática) e as de liberdade e igualdade (na sociedade burguesa) (p. XXXII).  Caldart, 
2012, salienta que os movimentos sociais lutam contra a tutela do Estado pedagógica e política, que 
este não deve ser o como educador do povo (p. 264). 
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ação do Estado mediante a programas que tem por objetivo materializar os direitos 

constitucionais. Destaca principalmente os direitos definidos no artigo 6° da 

Constituição Federal de 1988. Sublinha que a principal característica da ideia de 

direito está em ser universal, independente de condição social, ou seja, refere-se a 

todos os seres humanos, sendo que estes resultam de construções sócio históricas e 

estão em “permanente processo de construção, desconstrução e reconstrução” (p. 

588). Assim, a igualdade jurídica política é criticada por ocultar a impossibilidade de 

igualdade real, impossibilitada pela propriedade privada que impede os sujeitos de 

serem iguais, devido à apropriação dos meios de produção e da força de trabalho de 

um grupo sobre o outro. Assim, a luta por igualdade jurídico-política é essencial para 

resistir em busca de avanços obtidos pela humanidade, em prol dos direitos humanos.  

Diante da correlação de forças, Molina (2012) destaca que a partir da década 

de 1990 ocorreu no Estado brasileiro a confluência de dois processos: O estado 

democrático e o Estado ajustador, o primeiro ampliado na busca de encontros e pactos 

reconhecendo os conflitos da via democrática e o segundo orientado pelo mercado, 

ajustando-se a nova ordem do capital que com a 

desregulamentação/desnacionalização via privatização promove acumulo de capitais 

e vai isentado o Estado de garantir os direitos sociais. Daí, a importância da 

organização dos movimentos sociais, pois a história da Educação do Campo carrega 

no cenário brasileiro a presença de “Sujeitos Coletivos de Direitos vindos do Campo” 

(p. 591), que exigem do Estado16 a garantia de seus direitos. As lutas desses sujeitos, 

são acompanhadas de conflitos que, trabalhados politicamente, possibilitam a 

construção de superação, de mudanças e de transformações. Assim, a EdoC, como 

um movimento de luta de classes, obteve conquistas significativas como o Pronera, 

instituído em 1998, e o Pronacampo.  

Essas políticas trouxeram apoio técnico e financeiro aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios para iniciar a implementação dos projetos para a  Educação do 

Campo, visando ampliar o acesso e a qualificação da oferta da educação básica e 

superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de 

ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a 

disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombola, em 

 
16 Molina (2012), traz o Estado na perspectiva de Gramsci em que o “Estado não é sujeito e nem objeto, 
mas sim uma relação social, condensação de relações em uma sociedade e o resultado dessas 
relações de forças é que faz o estado agir, concebendo e executando políticas públicas” (p. 593). 



   
 

104 
 

todas as etapas e modalidades de ensino.  Foi estruturado em quatro eixos: Gestão e 

Práticas Pedagógicas – Formação Inicial e Continuada de Professores - Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Profissional - Infraestrutura Física e Tecnológica.   

A articulação dos movimentos sociais com as universidades públicas, 

entidades, organizações da sociedade civil, poder público vinculado ao 

desenvolvimento, ao setor educacional e outras instituições, foram uma condição 

necessária para ampliação das políticas públicas de 2002 a 2014. Essas políticas se 

materializam através das seguintes legislações: Resolução 01/2002, Parecer Nº 

1/2006, Resolução 2/2008, Resolução Nº 4/2010 Decreto N° 7.352/2010 e a Lei Nº 

12.960/2014.  Estas são apenas citadas, cabendo destaque ao Decreto 7.352/2010 

atribui à Educação do campo a condição de Política de Estado e regulamentou o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária o (PRONERA). A partir destas, 

ocorreram várias ações em relação a EdoC e a formação inicial e continuada de 

professores.  

As conquistas possibilitaram avanços que foram ocorrendo desde 2002, como  

reconhecimento da especificidade das populações do campo, a necessidade da oferta 

do ensino na própria comunidade, as questões de infraestrutura das escolas bem 

como de profissionais qualificados atendendo ao que dispõe a LDB 9394/96 e o 

reconhecimento da Educação do Campo como modalidade de educação voltada para 

os povos do campo. Enfim, conquistas significativas, diante dos ditames do mercado 

e sua forte influência nas políticas educacionais implementadas a partir da década de 

1990, principalmente no que diz respeito à formação de professores. Estas são 

apresentadas na sequência.  

 

3.1.1  As Políticas Educacionais Brasileiras nos Anos de 1990 e as Políticas de 

Formação de Professores 

Os anos de 1990 foram marcados mundialmente por uma nova forma de 

organizar a política educacional, na perspectiva do Estado minimalista voltado para a 

contenção de gastos nos setores públicos, a fim de ampliar investimentos na 

economia. Nesse contexto, a educação ganha centralidade com o discurso de 

equacionar os problemas ocasionados pelas desigualdades sociais.  Em 1990, 

ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação para todos em Jomtien, na Tailândia. 
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Está foi o marco das políticas educacionais em que, governantes, organizações não-

governamentais e principalmente empresários, se reuniram para elaborar estratégias 

voltadas para as demandas neoliberais. (JANATA e ANHAIA, 2015). 

A participação das organizações não-governamentais causa impacto 
considerável na insurgência do chamado terceiro setor que viria a ocupar 
lugar de destaque no cenário educacional brasileiro. Na reforma do Estado 
brasileiro, iniciada ainda nos anos de 1990 sob o comando do então ministro 
da Administração e Reforma do estado, Bresser Pereira, apontava-se a 
necessidade de aproximações entre as instituições escolares e as 
organizações não-governamentais, que assumiriam, em muitos casos, o 
papel do Estado na administração da educação. [...] 
O foco das políticas das políticas educacionais passa a ser a escola e o 
processo de escolarização. Os processos gerenciais de gestão são 
fortalecidos sob a justificativa da morosidade da educação pública comanda 
pelo Estado, ou sua ineficácia e, portanto, deveriam criar uma nova 
organização das escolas relacionadas às exigências neoliberais de 
desresponsabilização do Estado. Passaram a ser eficazes as escolas que 
adotavam mecanismos de gerenciamento da gestão, implicando na política 
do fazer mais com menos, ser mais eficiente e eficaz com menos investimento 
do Estado. Para isso, o setor privado conclamou a sociedade a ser parceira 
no financiamento da educação. (JANATA e ANHAIA, 2015, p. 2-3).  

 Ou seja, com a participação do terceiro setor, o Estado adota as políticas 

neoliberais, seguindo as orientações dos organismos internacionais que visavam 

garantir que as metas e os objetivos delineados em comum pela Organização das 

Nações Unidas (UNESCO), Banco Mundial, UNICEF e Comissão Econômica Para 

América Latina (CEPAL), a educação deveria contribuir para o crescimento econômico 

e a equidade social. Para tanto, os organismos internacionais estabelecem ações que 

influenciaram as legislações educacionais, cujo paradigma está voltado para a 

produtividade do mercado. Assim, deve-se diferenciar educação geral e qualificação 

profissional "dos trabalhadores para atender a nova demanda. [...] para ser cidadão 

do século XXI, seria necessário dominar os códigos da modernidade.” (JANATA e 

ANHAIA, 2015, p. 3).  

Shiroma (2004) salienta que nos documentos da CEPAL, os códigos da 

modernidade eram definidos como conjunto de conhecimentos e destrezas 

necessários para participação social e produtiva, estes envolviam os códigos culturais 

básicos em operações aritméticas, leitura e compreensão de textos escritos, 

comunicação escrita, observação da realidade entre outros. O documento Educación 

y conocimento: eje de la transformacion productiva com equidade, apresenta diretrizes 
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para ações voltadas para a educação com o intuito de promover a equidade17,  através 

de reformas administrativas, transformado o Estado administrador e provedor, em 

Estado avaliador, incentivador e gerador de políticas.  

O documento da UNESCO organizado em 1993 e 1996, por Jacque Delors – 

Relatório Delors, segundo Shiroma (2004) é “um documento fundamental para se 

compreender a revisão da política educacional de vários países na atualidade” (p. 65). 

O documento indica as principais tensões a serem resolvidas:  

Tornar-se cidadão do mundo, mantendo a ligação com a comunidade, 
mundializar a cultura preservando as culturas locais e as potencialidades 
individuais; adaptar o indivíduo às demandas do conhecimento científico e 
tecnológico – especialmente as tecnologias da informação -, mantendo o 
respeito por sua autonomia; recusar as soluções rápidas em favor das 
negociações e consensos; conciliar a competição com a cooperação e a 
solidariedade; respeitar tradições e convicções pessoais e garantir a abertura 
ao universal. Em síntese, resolver a tensão entre a vertigem provocada pela 
mundialização e a necessidade de referências, raízes. (SHIROMA, 2004, p. 
66).  

Portanto, cabendo à educação, ser redentora das mazelas próprias das 

contradições do sistema, cuja orientação é educação ao longo da vida, recomendando 

que se explore o potencial educativo dos meios de comunicação, da profissão, da 

cultura, do lazer, redefinindo tempos e espaços destinados as aprendizagens.   

Esse novo conceito de Educação seria alcançado a partir de quatro tipos de 
aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 
aprender a viver junto. Uma nobre missão a ser delegada aos três atores 
principais que contribuem para o sucesso das reformas: comunidade local 
(pais, direção e professores) autoridades oficiais e a comunidade 
internacional. (SHIROMA, 2004, p. 67). 

A partir dos quatro pilares da educação, poderia se estabelecer as reformas 

necessárias à sociedade moderna. No entanto, Shiroma (2004), alerta que as 

recomendações da comissão da UNESCO eram elitistas, pois o objetivo do ensino 

secundário era de preparar técnicos e trabalhadores para empregos existentes e 

adaptar a empregos imagináveis, alunos vistos como futuros empreendedores cujo 

tempo da educação deveria ser flexível, envolver alternância entre trabalho e 

formação.  Ao ensino superior a indicação era de ser o lócus da alta especialização 

 
17 “A equidade, princípio básico da proposta cepalina, é entendida como igualdade de oportunidades e 
tratamento de resultados”. O termo refere-se ao acesso a educação – quer dizer, com iguais 
oportunidades de ingresso e à distribuição das possibilidades de obter uma educação de qualidade. 
(SHIROMA, 2004, p. 64). 
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adaptada à economia e à sociedade, dirige-se às políticas de educação permanente, 

na modalidade à distância.  

O relatório também indica que o professor deve ser pesquisador, e a formação 

superior poderá ser não necessariamente universitária, podendo ocorrer com vínculo 

entre universidade e institutos de formação. A autora conclui que o relatório articula 

recomendações práticas com moralismo, visando garantir o consenso na sociedade, 

inculcando respeito a novos valores e crenças ocidentais, endossando 

recomendações à formação de professores de acordo com agências e organismos 

multilaterais, destaca a junção do Banco Mundial, a Unesco e a CEPAL, cujo objetivo 

era de prestar serviço de assistência técnica e financeira aos países periféricos, sendo 

que a maior parte dos serviços que recebiam recursos era da saúde e da educação. 

Para Janata e Anahaia (2015), “as atuais políticas do Banco Mundial para 

educação, destacam-se aquelas relacionadas à formação/profissionalização de 

professores, as relacionadas à melhoria dos prédios escolares e, principalmente, as 

que focalizam a escola como núcleo de gestão.” (p. 4). Estes afirmam que o Banco 

Mundial não buscava combater a pobreza, apenas criar paliativos que combatesse os 

problemas estruturais da economia capitalista.  

Ao longo dos anos 1990, a política educacional dispersou-se em uma 
profusão de medidas que reformaram profundamente o sistema educacional 
brasileiro.  
[...] Ainda em campanha para o primeiro mandato, Fernando Henrique 
Cardoso apontava a educação como uma das cinco metas prioritárias de seu 
programa de governo, destacando seu papel econômico com base do novo 
estilo de desenvolvimento. O dinamismo e sustentação dessa base viriam da 
verdadeira parceria que deveria ser construída entre setor privado e governo, 
entre universidades e indústria. As propostas derivadas dessa concepção de 
educação, [...] dariam tom a nova LDBN aprovada em 1996. (SHIROMA, 
2004, p. 77).  

Portanto, as políticas educacionais que orientaram as reformas no decorrer dos 

últimos anos vêm em conformidade com a orientação dos organismos internacionais, 

agências financeiras e prol de utilizar da educação como Frigotto (2006), como fator 

de desenvolvimento econômico.  

Mészáros (2008) adverte que a educação serve para internalização pelos 

indivíduos dos processos legitimadores da posição social que ocupam e que lhe foi 

atribuída na hierarquia social e, enquanto a internalização assegurar parâmetros 

reprodutivos, as instituições formais de educação certamente contribuíram para 

aceitação ativa dos princípios reprodutivos da sociedade. “Uma das funções principais 
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da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou 

‘consenso’, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados 

e legalmente sancionados.” (p. 45).  

A institucionalização e a legalização das políticas educacionais sejam para o 

consenso ou conformidade, ocorre através da ação do Estado. 

[...] impossibilitado de superar contradições que são constitutivas da 
sociedade – e dele próprio – portanto -, administra-as, suprimindo-as no plano 
formal, mantendo-as sob controle no plano real, como um poder que 
procedendo da sociedade, coloca-se acima dela, estranhando-se cada vez 
mais a relação a ela. As políticas públicas emanadas do estado anunciam-se 
nessa correlação de forças, e nesse confronto abrem-se as possibilidades 
para implementar sua face social, em um equilíbrio instável de compromissos, 
empenhos e responsabilidades. (SHIROMA, 2004, p.8)  

No entanto, existe a correlação das forças sociais, dos atores envolvidos. Os 

planos de educação são políticas mediadoras entre a particularidade e a totalidade. 

A partir de 1990 com a municipalização, estados e municípios assumem a 

responsabilidade com a educação e a articulação entre os entes federados - união, 

estados e municípios, e ocorre através da assinatura de termos de cooperação. Neves 

(2005), analisa o Estado capitalista amparando-se em Gramsci. Salienta que o “[...] o 

Estado capitalista, mundialmente, vem redefinindo suas diretrizes e práticas” 

reajustando suas práticas educativas para adaptação do homem individual e coletivo, 

necessário ao desenvolvimento do capitalismo monopolista. Na condição de Estado 

educador, o estado desenvolve uma pedagogia da hegemonia, assim, na sociedade 

de classes, dado as contradições e conflitos, cabe a contra-hegemonia àqueles que 

são comprometidos com outra sociabilidade. Porém, segundo Freitas (2014), 

No âmbito da formação continuada, as políticas atuais têm reforçado a 
concepção pragmatista e conteudista da formação de professores. Neste 
particular, cabe destacar a redução da concepção de formação contínua a 
programas como os Parâmetros em ação e a Rede de Formadores, sob 
patrocínio do MEC em articulação com municípios e algumas instituições 
formadoras, e os programas de formação inicial a distância, utilizando-se das 
mídias interativas e novas tecnologias.  Pressionados pelo art. 87, § 4º da 
LDB nº 9394/96 que estabelece “Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento em serviço”, os professores têm sido levados a frequentar cursos 
de qualidade duvidosa em grande parte pagos por eles.  Em vários estados 
tais cursos, são em geral, uma demanda das prefeituras que os terceirizam 
ou “contratam” as IES – públicas ou privadas -, as quais realizam processo 
seletivo especial de modo que possam atender a esta demanda específica. 
(p. 147-148) 
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As leis sobre a formação continuada de professores, enfatizam a participação 

das instituições superiores que até então eram responsáveis pela formação inicial. 

Assim, passam a colaborar com a formação continuada, considerada como 

atualização e formação permanente em serviço, cuja duração deveria ser de acordo 

com os objetivos, não havendo necessidade de autorização para realização.  

A partir das mudanças e orientações elaboram-se as legislações e dessa forma 

ocorre à mediação entre o particular e o universal. Estados, Distrito Federal e 

municípios vão se organizando para atingir os objetivos e metas estabelecidos nas 

políticas educacionais dos anos 1990. A subseção que segue traz as legislações 

sobre formação de professores, com enfoque na formação continuada, e como estas 

se encontram nos planos de educação.  

3.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS PLANOS DE EDUCAÇÃO 

A partir dos anos de 1990 foram aprovadas e sancionadas várias leis referentes 

à formação inicial e continuada de professores. Em 1996 ocorreu a aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 9394/96, esta trata da formação 

continuada no artigo 62; em 1999 foi aprovada a Resolução CP N.º / 1999, a qual 

dispõe sobre os Institutos de formação Superior nesse mesmo ano tem o Decreto Nº 

3.276/ 1999, dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 

educação básica. No decorrer dos anos 2000 foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação (PNE) - Lei n° 010172, de 9 de janeiro de 2001 e  o Decreto Nº 6.094/2007 

que Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 

Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante 

programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social 

pela melhoria da qualidade da educação básica.  

Em 2014 foi aprovado o PNE 2014/2024 - Lei nº 13.005/2014 e o Decreto Nº 

8.752/2016 que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica. O enfoque do estudo não é a formação inicial, no entanto, os dados 

do primeiro PNE mostram que 94.976 professores de ensino fundamental precisavam 

obter o diploma do magistério, ou seja, a formação mínima exigida pela LDB 9394/96. 

As propostas são para instituições desenvolverem um ensino mais flexível e menos 

formal de especialização e atualização.  
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Shiroma (2004), alerta que nessa conjuntura a formação de professores, cujas 

indicações são de que 

O professor, é tido como agente de mudança, é o responsável pela realização 
do ideário do século XXI. Suas principais características seriam competência, 
profissionalismo, devotamento. Mas, supõe-se que apresente outras 
competências pedagógicas como empatia, autoridade, paciência e 
humildade. Um professor edificante, enfim. Nesse contexto de qualificações, 
o relatório recomenda que os professores devem ser treinados para reforçar 
o conjunto de ideias a prevalecer no futuro: nacionalismo aliado a 
universalismo; preconceitos étnicos e culturais resolvidos com tolerância e 
pluralismo; totalitarismo contra democracia, tudo em favor de um mundo 
tecnologicamente unido. A aposta é colocada sobre os valores morais 
adquiridos na infância, motivo pelo qual, necessita-se de um professor que 
ajude a “encontrar, organizar e gerir o saber, guiando, mas não modelando 
espíritos”. Tendo por objetivo a mentalidade, a ação educacional e o 
professor, seu agente principal, devem voltar-se principalmente para as 
crianças, para a entrada precoce na sociedade da informação, e adolescente, 
para evitar o desemprego, o subemprego, o sentimento de exclusão e a 
ausência de futuro (p. 69).  

Conforme a autora, o contexto de qualificações exige que os professores sejam 

treinados, daí a necessidade de formação inicial continuada. Das leis citadas, serão 

analisados brevemente somente os planos de educação, com intuito de analisar a 

articulação entre os entes federados sobre a implementação das ações voltadas para 

a formação continuada de professores. Cabe destacar que no Estado do Paraná, em 

muitos municípios, a formação continuada foi concomitante com a formação inicial dos 

professores do ensino fundamental.  

De acordo com a Lei n° 010172/ 2001, o PNE (2001) salienta que a formação 

continuada faz parte da valorização do magistério, e deve permitir ao professor o 

constante domínio da cultura letrada, com visão crítica e “perspectiva de um novo 

humanismo”.  O documento traz as seguintes orientações:  

A formação continuada assume particular importância, em decorrência do 
avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos 
sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, 
portanto, deverá dar especial atenção à formação permanente (em serviço) 
dos profissionais da educação. 
A formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser 
responsabilidade principalmente das instituições de ensino superior, nos 
termos do art. 62 da LDB, [...] A formação continuada do magistério é parte 
essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, 
e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. Quando feita 
na modalidade de educação à distância, sua realização incluirá sempre uma 
parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, 
organizados a partir das necessidades expressas pelos professores. Essa 
formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 
busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político. A formação 
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continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida pelas 
secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 
coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação 
permanente e a busca de parceria com universidades e instituições de ensino 
superior (BRASIL, 2001, p. 63 - 64).  

O documento destaca a importância da formação continuada diante do avanço 

científico e tecnológico, exigindo conhecimento amplo e formação permanente dos 

professores.  

 O PNE - Lei nº 13.005-2014-2024,  amplia a questão da articulação das 

políticas de formação continuada entre estados e municípios. Cabe destacar que no 

âmbito da formação continuada, esta não é exclusividade das Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas estaduais e federais.  O setor privado também se inseriu 

nesses espaços formativos. 

A oferta de cursos de formação contínua de forma pontual, fragmentada, 
dispersa no oferecimento e descolada das necessidades objetivas da escola 
pública e de seu projeto pedagógico vem permitindo que organizações não 
governamentais (ONG), entidades assistenciais, empresariais e 
universidades privadas disputem o “mercado educacional” criado pela 
centralidade da formação de professores nos processos de mudança em 
curso. Esse esforço acaba por enfatizar a responsabilização da escola e dos 
professores, principalmente destes últimos, pelo desempenho dos alunos nos 
exames nacionais da educação básica (Saeb e Prova Brasil), secundarizando 
a importância e o impacto das condições de vida e de produção da vida 
material e espiritual de nossas crianças nos processos de desenvolvimento 
da escolarização. Com isso, as ações governamentais nos diferentes estados 
vêm gerando mecanismos de premiação por mérito, instituídos agora como 
política pública, visando a metas e compromissos pela qualidade de ensino 
medida exclusivamente pelo Ideb. O movimento dos educadores vem se 
posicionando contrário à concepção punitiva dos processos de avaliação 
docente, identificando e desvelando a concepção técnico-instrumental de 
trabalho docente – o que e como ensinar – em detrimento do debate sobre 
os fins da educação e do projeto histórico social, abandonado pelas políticas 
neoliberais. (FREITAS, 2014, p. 440). 

A partir do exposto, a autora salienta que a participação dos diversos setores 

intervém nas políticas, principalmente o setor privado. O enfoque na formação 

fragmentada, a responsabilização de escola e professores por rendimentos avaliados 

a partir de avaliações internas e externas, acabam por enfatizar a formação técnico-

instrumental, voltada para o que e como ensinar, ou o professor reflexivo, autocrítico, 

deixando aspectos históricos voltados para formação mais crítica e preocupada com 

o desenvolvimento humano.  

Para Romanowski (2007), é preciso, sim refletir sobre a prática, porém quais 

são os condicionantes internos e externos que influenciam o fazer e o saber escolar? 
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Desvelar os condicionantes que chegam até a escola por meio de projetos e 

programas, e problematizá-los. O domínio de conteúdo, metodologias, o controle do 

tempo, a disciplina prescinde de formação inicial consistente, cabendo à formação 

continuada um processo de estudo, pesquisa sobre análise da realidade com intuito 

de produzir conhecimentos teóricos capazes de projetar práticas para superação e 

transformação do cotidiano escolar, a fim de intervir na realidade local 

problematizando as condições materiais de existência de todos os sujeitos que fazem 

parte da comunidade escolar.   

Ao analisar o PNE 2014/2024, Dourado (2017), salienta que este “tem 

importância política e estratégica para o delineamento das políticas de Estado na 

educação” (p. 41). Foi aprovado sem vetos, mas traz consigo vários tensionamentos, 

sendo, o principal desafio para sua materialização as condições objetivas e 

econômicas, pois é necessária para sua efetivação a ampliação de recursos para 

educação. O autor salienta a complexidade das políticas educativas que resultam de 

compassos e descompassos entre proposição, execução e resultados. Estas não 

seguem uma linearidade, pois a proposição de políticas não é o mesmo que 

materialização. Antes de sua aprovação, o Plano passou por avaliação da política 

anterior, envolveu vários embates realizados nas conferências municipais, estaduais 

e nacional, até seu envio ao congresso. 

As conferências registraram análises e proposições essenciais para o campo 
educacional e deveriam, a meu ver, indicar o eixo político e as concepções a 
pautar a luta política, nesse momento de materialização do PNE, r, prol da 
garantia do 10% do PIB em recursos públicos para a educação pública, da 
instituição do Sistema Nacional de Educação e da regulamentação do regime 
de colaboração, de políticas efetivas direcionadas à democratização da 
educação básica, como o estabelecimento do custo aluno qualidade, política 
nacional de formação para os profissionais da educação – a partir da 
articulação entre formação inicial e continuada, carreira, salários e condições 
de trabalho e saúde – e da instituição do sistema nacional de avaliação da 
educação básica [...] deveria contribuir para a consolidação do sistema de 
educação superior, a regulamentação da gestão democrática, o 
planejamento da expansão pública da educação básica e superior, enfim, de 
movimentos em prol da garantia de uma educação pública, gratuita, de 
qualidade social, laica e democrática... (DOURADO, 2017, p. 45) 

Porém, as ações e as estratégias sobre formação continuada no PNE atual que 

compõem a meta 16 estão comprometidas. Dourado (2017), destaca que os limites 

interpostos no cenário político e econômico atendem ao ajuste fiscal adotado pelo 



   
 

113 
 

Governo Brasileiro, principalmente a partir de 2016, que vem inviabilizando avanços 

e trazendo retrocessos ao setor educacional comprometendo todas as metas do PNE.  

A partir de coleta de dados no portal do Simec, o indicador 16-A mostra o 

percentual de formação de professores em cursos de pós-graduação lato-sensu e 

stricto-sensu. A meta é atingir 50% de professores com pós-graduação e os dados do 

percentual de professores com pós-graduação no Brasil são 30.2%, no Paraná 60.3% 

em Goioxim, 40,5%, ou seja, em nível nacional a política ainda traz um distanciamento 

da meta que é de 50%. No nível estadual e por mesorregião o Paraná já passou em 

mais de 10%, já atingiu a meta, em relação ao município, ainda faltam 9,5% para 

atingirmos o que propõe a meta nacional.  

O Plano Estadual de Educação (PEE) - Lei 18492/2015 – amplia a formação 

continuada em curso de pós-graduação para 70% e traz 14 estratégias.  As estratégias 

são abrangentes, portanto, cabe destacar as que se articulam a esfera municipal:  

• Articular ações entre união, estados e municípios para planejamento 

estratégico para dimensionamento da formação continuada através da oferta 

em cursos de extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação;  

• Articular a implementação de programa de formação continuada a professores 

da rede municipal, visando aprimoramento da formação dos profissionais do 

magistério da Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e Anos 

Iniciais;  

• Adequar à política de formação continuada às proposições advindas do Fórum 

Permanente de Apoio à Formação Docente do Paraná, visando formação 

continuada permanente de curto, médio e longo prazo, aumentando o número 

de vagas e as oportunidades de acesso; 

• Estabelecer parcerias com o MEC e IES públicas para oferta de cursos de 

formação continuada e pós-graduação aos profissionais da Educação Básica; 

ofertar formação continuada para elaboração e produção de materiais 

pedagógicos; assegurar a concessão de liberação, com licença remunerada, 

para pós-graduação stricto sensu a professores e profissionais da Educação 

Básica.  

As estratégias do PEE se mostram relevantes e desafiadoras, a maioria dos 

cursos lato sensu não é gratuita, mesmo os ofertados em universidades públicas.  

Sobre a pós-graduação Stricto sensu dificilmente consegue assegurar aos 

profissionais a liberação para estudos.  No entanto, parcerias entre municípios e 
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universidades estaduais e federais se mostram como alternativa viável. Como 

veremos a seguir, nos cursos de formação continuada realizados pelas professoras 

da rede municipal de Goioxim.   

O Plano municipal de Educação traz um enfoque maior no indicador 16 B. O 

caderno de notas, acessado no sistema do Núcleo regional de Guarapuava (NRE), 

traz o percentual de professores com formação continuada no município.   Esse 

indicador considera apenas a formação continuada dos professores em regência de 

classe, e não de todos os profissionais da educação básica.  Os dados compreendem 

os docentes da rede estadual e municipal. 

TABELA 4 - Dados/Indicadores da meta 16B sobre a formação continuada de 
professores da educação básica do município no período de (2015-2016) 

2015  2016  Indicadores  

Todos os 

professores 
Professore s 

com 

Formação 

continuada 

Todos os 

professores 

Professores 

com 

Formação 

continuada 

  

  

2015 

  

  

2016 

119 83 114 80 69,7% 70,2% 

Fonte: INEP - Censo Escolar. 

O dado mostra que 70% dos professores da educação básica do município vêm 

realizando formação continuada.  

 No Plano Municipal de Educação (PME) - Lei 478/2015, as estratégias 

pontuadas são as seguintes:  

  

• Atingir em 05 anos 100% de formação em nível de pós-graduação para os 

professores da rede municipal;  

• Buscar parcerias com as universidades mais próximas para a realização de 

formação continuada para todos os profissionais da educação;  

• Prever formação continuada através de cursos à distância; (CMGOIOXIM, 

LEGISLAÇÃO, 2015) 

  

As estratégias colocam que em 5 anos todos os docentes da Educação básica 

possuam pós-graduação, mas não define se esta será ofertada pelo município ou os 

docentes serão responsáveis. Sobre as parcerias para formação continuada, com 

universidades próximas, não há definição se são públicas ou privadas, e ainda prevê 

a formação continuada à distância (EAD) como ferramenta de formação. Aqui fica um 

questionamento: as professoras e as escolas, principalmente as escolas do campo, 

possuem os recursos tecnológicos para formação à distância?  
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Enfim, diante do exposto, apesar das limitações, os planos de educação se 

constituem em avanços significativos, pois traduzem, mesmo que parcialmente, a 

participação dos sujeitos na elaboração dessas políticas educacionais. Porém, como 

é de conhecimento dos profissionais da educação, a materialização desses planos 

não vêm ocorrendo como se esperava.   

Frigotto (2010), corrobora com as análises de Freitas (2015) e Dourado (2017), 

salientando que os embates e opções em torno de um projeto societário é que movem 

a educação, e que provocaram avanços significativos na década de 2000. No entanto, 

sublinha que o governo não disputou a concepção pedagógica, e o ideário 

mercantilista foi dominante em todos os níveis da educação na década de 1990. E por 

fim, salienta que setores, cujo trabalho é voltado para cientificidade do saber 

acabaram sucumbindo ao produtivismo.   

Freitas (2014), destaca a participação do movimento dos educadores que se 

posicionam contrário as políticas neoliberais. Assim, também outros movimentos 

entraram no cenário na disputa por um projeto societário antagônico à modernização 

do capital. Porém, o que permaneceu nesse período foram políticas de caráter 

desenvolvimentista com políticas compensatórias, que o governo, na tentativa de 

conciliar interesses, não disputa o projeto educacional, não alterando conteúdo, 

método e forma (FRIGOTTO, 2010).   

Isso explica a fragmentação de parte dos setores críticos que até então vinham 

organizados, o que favoreceu a deformação da política educacional, direcionando-se 

ao reformismo. O Estado faz as reformas, e o capital exerce uma “atitude pragmática, 

utilitarista e oportunista capaz de subordinar os interesses da sociedade aos seus” 

(FRIGOTTO, 2010).    

A LDB, o Plano Nacional de Educação, acabam se resumindo na Pedagogia 

de Resultados, mecanismo das pedagogias das competências (SAVIANI, 2008; 

FRIGOTTO, 2010). As concepções presentes no decorrer desse período, 

representavam projetos antagônicos. De um lado as forças sociais que representavam 

intelectuais ligados a organismos internacionais, de outro, sujeitos que buscavam um 

projeto societário construído dentro da própria sociedade.  

A análise segue trazendo como essas políticas se materializaram no município 

de Goioxim. Com o recorte de 1999 a 2018 temos duas décadas, ou seja, as 

formações perpassaram o PNE 2001/2010 e trazem os primeiros anos do PNE 

2014/2024. No entanto, devido aos limites que se estabelecem para o estudo, os 
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cursos que ocorreram de 1999 a 2015 serão apenas apresentados, cabendo a análise 

somente aos cursos ofertados a partir de 2015 em que houve a participação direta 

das universidades no processo formativo das professoras das escolas multisseriadas 

do campo.  

3.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL 

DE GOIOXIM 1999 - 2018 

 Esta seção trata dos cursos de formação continuada dos quais participaram as 

professoras da rede municipal de Goioxim entre os anos de 1999 a 2018. A seção se 

subdivide em duas partes, na primeira apresenta os cursos de formação continuada 

de 1999 a 2015 e discute aspectos gerais sobre a influência do Estado na formação 

continuada e a relação destes com as políticas educacionais. A segunda apresenta e 

analisa os cursos de 2015 a 2018.  

A partir dos cursos muitos questionamentos surgiram sobre a realidade das 

escolas do campo e sobre a Educação do Campo. Em Goioxim, entre 1999 e 2013 

foram nucleadas e seriadas muitas escolas e, apenas 2 anos depois, a multissérie 

voltou a ser uma realidade das escolas municipais localizadas no campo. Assim, a 

discussão e as análises seguem trazendo as questões sobre a formação continuada 

das professoras que atuam nas escolas municipais do campo que se organizam na 

forma seriada (multisseriadas, bisseriadas e trisseriadas)18. 

Cabe destacar brevemente que para atender as orientações das políticas 

educacionais, muitos professores da rede municipal tiveram que buscar formação 

inicial na modalidade normal. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério 
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.    

 
18 Seriada porque já é possível ter o entendimento de que a multissérie (HAGE, 2015) segue o 
paradigma da escola seriada. 
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Assim, os professores precisaram fazer o curso de magistério e posteriormente 

a Pedagogia. A maioria realizou uma parceria com Instituições de Ensino Superior da 

rede privada para fazer o Curso Normal e posteriormente o Curso Normal Superior. 

Essa informação contribui para análise de como os professores precisaram assumir 

responsabilidades junto ao estado, pagando pela formação exigida, além do mais não 

receberam seus diplomas e precisaram realizar a complementação nas universidades 

estaduais. No caso das professoras de Goioxim, estas fizeram a complementação em 

Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro, no polo de 

Laranjeiras do Sul.  

Além da formação inicial, as professoras da rede municipal realizaram diversos 

cursos de formação continuada.  As informações sobre os cursos de 1999 a 2015, 

foram organizadas a partir de um caderno de certificados com registros de 1999 a 

2016, também foram consultados documentos dos cursos no portal do MEC. A partir 

de 2016, as informações foram acessadas em listas de frequências com registros 

participações nos cursos.  

Os cursos que ocorreram de 1999 a 2015 serão apenas apresentados no 

cenário, buscando as ligações do Estado com a formação continuada de professores 

e a relação destes com as políticas educacionais iniciadas a partir de 1990. 

3.3.1  A Formação Continuada de 1999 a 2015 – Parcerias com o Ministério da 

Educação 

 A partir dos materiais acessados na Secretaria Municipal de Educação, foram 

contabilizados 57 cursos no geral, totalizando nesses 19 anos, uma carga horária de 

2.228 horas. Alguns foram realizados pela secretaria municipal e outros em regime de 

colaboração com o MEC e universidades estaduais. Destes cinco foram para 

Educação Infantil totalizando 104 horas. Para as séries Iniciais voltados para 

alfabetização, letramento, leitura e produção de textos foram 918 horas. Entre os 

cursos realizados pelas professoras estão os Parâmetros em Ação, realizado em 4 

etapas, o Pró-letramento e o Pacto nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Na 

matemática foram trabalhadas atividades lúdicas, material dourado, blocos lógicos, 

confecção de material concreto e resolução de problemas, totalizando 328 horas. 

Sobre orientações pedagógicas, planejamento e reformulação do PPP e da 

proposta curricular, foram 200 horas. Os cursos voltados para motivação, qualidade 
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na educação e desenvolvimento profissional foram 88 horas e um curso de 8 horas 

sobre instrumentos e estratégias de avaliação Externa e Currículo. É possível 

perceber que os cursos realizados em regime de cooperação com o MEC 

contabilizaram mais de 1200 horas, para as demais disciplinas e questões de gestão 

e organização da escola foram realizado 1000 horas, estes por iniciativa da Secretaria 

Municipal de Educação.   

As formações em parceria com o MEC foram os cursos dos Parâmetros em 

Ação, (PCNs), do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) e 

Pró-letramento – Programa de Formação Continuada dos anos/séries iniciais do 

ensino fundamental e o PNAIC. Esses ocorreram entre 1999 e 2015.  

Segundo Silva (2007), no ano de 2003, havia 11,6% de analfabetos de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Diante das estatísticas 

emerge a partir da década de 1990, iniciativas nacionais, regionais e internacionais, a 

avaliação passa a ser considerada como um indicador para orientação de políticas 

públicas em vários países (SILVA; FERREIRA, 2007). Para tanto, foram formulados 

cursos de formação continuada para professores de todo país.   

Os Parâmetros em ação trouxeram a proposta de alfabetização por meio de 

texto, com a finalidade de “Demonstrar que é possível e mais produtivo alfabetizar 

com textos e subsidiar os professores nesse sentido.” (BRASIL, 1999, p. 17). No 

caderno de apresentação, o ministro da educação, Paulo Renato Souza, se dirige aos 

professores com o seguinte discurso: 

Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando seu 
esforço diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos de 
que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 
conscientes de seu papel em nossa sociedade.  
Sabemos que isto só será alcançado se oferecermos à criança brasileira 
pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua 
cidadania. Tais recursos incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente 
presentes no trabalho escolar quanto às preocupações contemporâneas com 
o meio ambiente, com a saúde, com a sexualidade e com as questões éticas 
relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à 
solidariedade.  
Nesse sentido, o propósito do Ministério da Educação e do Desporto, ao 
consolidar os Parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno 
a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 
conhecedor de seus direitos e deveres. (BRASIL, 1997, p.2).  

O excerto enfoca a formação do cidadão para o mundo atual, com 

conhecimentos que contribuem para formação plena e o conscientizem sobre seu 
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papel na sociedade.  No entanto, conforme Freitas (2014), as políticas como os PCN 

reforçam as concepções pragmáticas e conteudistas na formação continuada.  

  O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), veio com 

objetivo de desenvolver formação continuada específica em leitura e escrita para os 

professores alfabetizadores. Na apresentação do material do curso, destaca-se que o 

alto índice de fracasso escolar em leitura e escrita ocorre por duas causas, sendo a 

formação inadequada dos professores e seus formadores e a falta de referências para 

o planejamento proposto.   

Em 2004, foi criada a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, 

com argumento de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos. 

Esta contou com a participação das IES públicas para produção de materiais 

orientadores para o desenvolvimento dos cursos foram desenvolvidos de forma 

presencial e semipresencial, com a carga horária de 120 horas. As áreas de formação 

eram alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, ensino de ciências 

humanas e sociais, artes e educação física.  

O MEC deu o suporte técnico e financeiro e coordenou o desenvolvimento do 

programa, este também em regime de colaboração com estados, municípios e Distrito 

Federal. De acordo com o catálogo de cursos da Rede de Formação Continuada 

(2006), foi ofertada formação inicial para os professores do Ensino Fundamental 

através do PROFORMAÇÃO. Em relação à formação continuada o catálogo 

apresenta as seguintes diretrizes:  

a) A formação continuada é exigência da atividade profissional no mundo 
atual;   
b) A formação continuada deve ter como referência a prática docente e o 
conhecimento teórico;   
c) A formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização ou 
treinamento;   
d) A formação para ser continuada deve integrar-se no dia-a-dia da escola;   
e) A formação continuada é componente essencial da profissionalização 
docente. (BRASIL, 2006, n. p.)  

No Paraná a Rede de Formação Continuada foi organizada através do Centro 

de Formação Continuada, Desenvolvimento de Tecnologia e Prestação de Serviços 

para as Redes Públicas de Ensino (CEFORTEC) na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, em parceria com as Universidades Estaduais de Londrina e do Oeste do 

Paraná e com a Universidade Federal do Paraná. O Centro produzia os cursos e 
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materiais na área de alfabetização e linguagem, enfocando as múltiplas linguagens 

presentes no mundo atual.  

 Os cursos citados atendiam toda educação básica e eram compostos por 

fascículos, fitas VHS/DVD, CD-ROM, home page, software e pôsteres temáticos, de 

acordo com a especificidade de cada curso.  

Em 2008, o MEC apresenta um novo catálogo sobre a Rede Nacional de 

Formação Continuada, a todos os envolvidos no processo de formação de 

profissionais da educação no País, destacando seu papel de “indutor de políticas, 

pretende institucionalizar a formação de professores articulando a formação 

continuada à pesquisa e à produção acadêmica desenvolvida nas Universidades.” 

(BRASIL, 2008, p.3).  

Para as séries iniciais a Rede de formação Continuada trouxe o PRÓ-

LETRAMENTO – destinado à formação continuada de professores da 1ª à 4ª série 

(do 1º ao 5º ano), nas séries iniciais do ensino fundamental. Programa do MEC em 

parceria com Universidades, integrando a Rede Nacional de Formação Continuada, a 

partir da adesão dos estados e municípios. Poderiam participar os professores em 

exercício, nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas. O Pró-

Letramento ofertado na modalidade à distância, utilizando de material impresso e 

vídeos e contou com atividades presenciais, que foram acompanhadas por 

professores orientadores, também chamados tutores.  

O curso foi realizado em 2009 pelas professoras da rede municipal. O Pró-

letramento, era voltado para Alfabetização e Linguagem e Matemática, com objetivo 

de apresentar conceitos e concepções fundamentais ao processo de alfabetização, e 

sistematizar as capacidades mais relevantes a serem atingidas pelas crianças nos 3 

primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2008).  

As ações de formação de professores e as propostas vinham para orientar o 

trabalho pedagógico realizado com crianças na fase de alfabetização do ensino 

fundamental de nove anos, instituído pela Lei nº. 11.27445/2006.   

Segundo Santos (2017), para o acompanhamento e avaliação das metas 

projetadas nos planos o MEC instituiu a Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 

2007 – a Provinha Brasil, cujo objetivo era avaliar o nível de alfabetização das crianças 

matriculadas no 2º ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. 

Esta possuía um diferencial era aplicada no início e no fim do 2° ano, segundo 

o documento tinha função diagnóstica, porém, mesmo não tendo fins classificatórios, 
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estava ligada ao Plano de Metas, pois a avaliação cumpre o papel de mensurar os 

resultados. 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) em agência reguladora da qualidade da educação nacional, 
responsável pela concepção, organização, aplicação, processamento e 
divulgação dos resultados das avalições nacionais. Assim, este modelo de 
política reguladora, tornou-se nos últimos vinte anos uma referência nas 
gestões de estados e municípios brasileiros Atualmente na educação básica 
a avaliação é feita pelo Sistema de Avaliação d Educação Básica (Saeb) 
composto pelas seguintes avaliações externas: Avaliação Nacional d 
Educação Básica (ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(ANRESC – também denominada “Prova Brasil”) e Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA). (SANTOS, 2017, p. 103). 

Os resultados dessas avaliações, além de mensurar os índices, acabaram 

controlando os sistemas e redes de ensino. Divulgar os resultados expõe as 

instituições, assim o currículo acaba por abordar conteúdos de Português e 

Matemática, e as outras disciplinas ficam num plano secundário. Assim, “a noção de 

competência foi incorporada pelo trabalho pedagógico visando associar a formação 

dos alunos às exigências do mercado de trabalho.” (SANTOS, 2017, p. 172).   

Em 2009, criado a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica (PARFOR), por meio do Decreto nº 6.755, é instituído 

pela Portaria Normativa nº 09, de junho de 2009 que lança o Plano Nacional de 

Formação de professores da Educação Básica, objetivando oferecer formação inicial 

e continuada de professores em nível superior, seguindo as orientações da formação 

em serviço.  

 Segundo Silva (2015), este pode ser considerando uma política em curso 

articulada as reformas de Estado e mudanças no ensino superior, o que denota a 

lógica dos ajustes estruturais, no atual contexto do capitalismo mundial, cujas  

diretrizes e princípios do PARFOR estão embasados no Plano de Metas 

“Compromisso Todos pela Educação” (Decreto 6.094/2007).    

Através do PARFOR as secretarias estaduais e municipais poderiam fazer 

adesão de cursos de licenciatura para os profissionais que não tinham formação no 

ensino superior e segunda licenciatura para os professores que atuavam em área 

diferente da formação. Segundo Romanowski (2007) apesar de não ser obrigatória, a 

formação continuada dos professores está vinculada a estruturação da carreira e 

combinada ao tempo de serviço, contribui para melhor remuneração. No entanto, a 

autora salienta que a formação voltada para reflexão tem a prática como eixo central, 
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assim, o professor aprofunda-se em questões práticas e metodológicas, portanto, 

alerta que “a reflexão em si só, é insuficiente para resolver os problemas educativos”, 

pois o processo educativo não limita-se só a sala de aula, mas carrega consigo 

determinantes sociais (MELO, 2008). Silva (2016) ao analisar o PARFOR salienta que 

Considerando as relações que se estabelecem entre mundo da produção e 
processo educativo, apesar de que concebermos que tais relações não 
acontecem de forma linear, mas são mediadas pelos sujeitos sociais, verifica-
se que, numa perspectiva determinista, a educação tem sido veiculada como 
fator de desenvolvimento econômico e social. Salientamos que este tipo de 
análise oculta as relações de produção ou as contradições e as 
desigualdades que ocorrem na sociedade capitalista. Nas proposições 
apresentadas à formação de professores, [...], verifica-se que a teoria do 
capital humano é apresentada tomando por base as competências 
profissionais que são anunciadas como determinantes para a qualidade do 
professor. (p. 45)  

É possível perceber o alinhamento das políticas de formação, através dos 

cursos ofertados as reformas educacionais, quando as teorias utilizadas enfocam para 

competências e habilidades, conforme o Pacto Nacional da Idade Certa (PNAIC). 

Programa realizado em 2013 e 2014 com enfoque na alfabetização e letramento em 

português e Matemática, foi ofertado pelo governo federal em parceria com 

universidades e secretarias municipais de educação, é um curso de formação 

continuada para os professores alfabetizadores das escolas municipais. 

Inicialmente, essa estrutura era constituída por dois grupos de professores, 

sendo: formadores e orientadores de estudo. A ação destes refletiu sobre um terceiro 

grupo, o dos professores alfabetizadores cursistas, ou seja, os professores que 

atuavam diretamente com os alunos em sala de aula. O objetivo é a alfabetização das 

crianças até os oito anos de idade, ou seja, esse processo deve ocorrer até o final do 

terceiro ano do Ensino Fundamental (EF), concluindo o ciclo de alfabetização. Este 

programa foi instituído pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012 e adesão dos 

municípios ocorreu pela plataforma do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Do ponto de vista social, o trabalho parece ganhar relevância quando se 
considera a importância da Alfabetização no processo de 
escolarização/formação dos sujeitos na sociedade contemporânea; e, ainda, 
o grande alcance que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) tem assumido enquanto política pública no contexto educacional 
brasileiro atual. Dados oficiais apontam que o programa encontra-se presente 
em 108.733 escolas, atendendo 7.980.786 estudantes matriculados em 
400.069 turmas do 1º, 2º e 3º ano e multisseriadas/multietapa no ensino 
fundamental (INEP, 2017). Mais ainda: vale destacar a perspectiva de estudar 
esta política, com um recorte para a Educação do Campo, considerando o 
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grande contingente de estudantes nas áreas rurais, no Brasil, [...]. (SANTOS, 
2017, p. 15)  

O programa foi realizado para escolas urbanas e escolas do campo. Este 

também advém do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, cujo objetivo 

é ampliar as ações do Estado voltadas para a questão da alfabetização.    

O PNAIC tinha 4 eixos: o primeiro focado na formação continuada presencial 

para professores alfabetizadores e seus orientadores, o segundo em materiais 

didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 

educacionais; o terceiro nas avaliações sistemáticas e o quarto gestão, controle social 

e mobilização. 

o programa apresenta contradição [...] explicita no próprio título do documento 
analisado, a saber: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: o Brasil 
do futuro com o começo que ele merece (BRASIL, s.d.), que embora seja 
apresentado como um programa inédito, de novo só tem o nome, pois suas 
diretrizes e eixos de atuação expressam claramente a forte influência 
exercida pelo Banco Mundial na política educacional institucionalizada na 
década de 1990, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 
período marcado por intensas reformas na organização da educação em 
nosso país. Já se passaram quinze anos desde o término do segundo 
mandato do Governo FHC (1995 - 2002), mas o pacote de reformas 
educacionais, proposta pelo Banco Mundial, continua sendo implementado 
pelo Ministério da Educação e o PNAIC não foge à regra. (SANTOS, 2017, p. 
114). 

Para implementação o MEC, em 2013, contou com 38 IES, sendo 32 federais 

e 06 estaduais.  Projeto de grande escala segundo o caderno de apresentação do 

programa “o maior programa de formação de professores já desenvolvido pelo MEC.” 

(BRASIL, 2015, p. 22). As universidades formadoras instituíram um Fórum dos 

Coordenadores Gerais do PNAIC. Visando fortalecer as relações institucionais e 

promover um espaço de debate e de interlocução para compreensão e a reflexão 

crítica e construtiva sobre as perspectivas pedagógicas e os desafios do programa. O 

PNAIC 2013/2014 trazia os princípios do curso: 

• A prática da reflexividade: pautada na ação prática/teoria/prática, 
operacionalizada na análise de práticas de salas de aulas, aliadas à reflexão 
teórica e reelaboração das práticas. 
• A constituição da identidade profissional: efetivada em momentos de 
reflexão sobre as memórias do professor enquanto sujeito de um processo 
mais amplo, procurando auxiliá-lo a perceber-se em constante processo de 
formação. 
• A socialização: operacionalizada na criação e fortalecimento de grupo de 
estudo durante as formações que, espera-se, transcenda o momento 
presencial, diminuindo o isolamento profissional, intrínseco à profissão de 
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professor, que, em geral, mantém contato com pais, alunos e diretores, mas 
não com seus pares. 
• O engajamento: privilegiar o gosto em continuar a aprender é uma das 
metas primordiais da formação continuada e certamente faz parte da melhoria 
de atuação em qualquer profissão. 
• A colaboração: para além da socialização, trata-se de um elemento 
fundamental no processo de formação. Através da colaboração, busca-se a 
formação de uma rede que visa ao aprendizado coletivo, por meio do qual os 
professores exercitem a participação, o respeito, a solidariedade, a 
apropriação e o pertencimento. (p. 28 - 29) 

Pressupostos voltados para formação reflexiva vinculam-se ao praticismo e ao 

individualismo. A formação continuada precisa ir além da reflexão, através dela o 

professor deve construir saberes, cujo conhecimento desenvolva criticidade e 

processos transformadores. No entanto, a participação das universidades pode 

contribuir para processos de formação num viés mais crítico, porém, estas também 

não ficaram imunes, pois, conforme Freitas (2014), “a formação de professores é o 

alvo principal das atuais políticas educativas, principalmente no âmbito de estados e 

municípios.” (p. 427). Diante dos desafios, os movimentos dos educadores, 

principalmente da Associação Nacional pela Formação de Professores (ANFOPE) 

travaram embates, na defesa de uma formação voltada para concepções mais 

progressistas, pois os espaços das universidades também foram utilizados para 

corroborar as políticas de formação de cunho neoliberal. 

A formação terá início com a formação dos formadores IES nas universidades 
parceiras. Em seguida, esses formadores conduzirão a formação com os 
orientadores de estudos. Posteriormente, os orientadores formarão os 
professores alfabetizadores, cabendo a formação dos coordenadores locais 
às equipes das universidades. Todos os participantes do programa deverão 
ser selecionados com base nos critérios estabelecidos nos documentos 
legais do programa. Para o acompanhamento e monitoramento das ações de 
formação, o Ministério da Educação desenvolveu o módulo Sispacto no 
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), que 
pode ser acessado de qualquer computador conectado à rede mundial de 
computadores (Internet). Trata-se de importante ferramenta tecnológica, que 
proporciona agilidade e transparência aos processos de elaboração, análise 
e monitoramento das ações do PNAIC. (BRASIL, 2015, p. 42)  

Seguindo o passo a passo das orientações, os professores orientadores do 

município realizavam as formações na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) e retornavam com a formação para os docentes da rede.  Nem todos os 

docentes participaram, no entanto, todos os professores alfabetizadores realizaram 

as duas primeiras etapas que eram voltadas para alfabetização em leitura, escrita, 

produção de texto e matemática. Não houve nada específico para as escolas 
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multisseriadas do município de Goioxim, a proposta das atividades eram as mesmas 

da escola urbana.   

Cabe destacar que, de acordo com os cadernos, havia material específico para 

as escolas do campo, mas os docentes elaboravam suas atividades de acordo com a 

realidade das escolas de atuação, considerando as especificidades de suas turmas.  

A terceira etapa do curso ocorreu em 2015, em que foram abordadas questões 

mais gerais sobre as demais áreas do conhecimento de forma integrada, com o 

objetivo de promover a educação integral das crianças.   

A partir do que o curso propôs, os professores alfabetizadores dentro da 

dinâmica passaram a realizar o planejamento das atividades propostas pelo curso 

durante sua realização. Assim, os materiais e os relatos dos professores traziam 

registros através de fotos, jogos, produções escritas e atividades avaliativas do que 

desenvolviam com suas turmas.  Os cantinhos da leitura e da matemática foram 

organizados com caixas com jogos diversos voltados para alfabetização, materiais 

encaminhados pelo MEC. Nos cadernos dos cursistas haviam muitas sugestões de 

jogos e materiais para o cantinho da matemática.   

O PNAIC 2015-2016 fez provocações sobre a necessidade da construção de 

um currículo comum. 

Compreende-se que o PNAIC vem, também, problematizando a necessidade 
de construção de um currículo comum, mas que não está necessariamente 
em oposição ao reconhecimento e à valorização das diferenças culturais. A 
proposta busca intervir na formação dos professores, mas com o debate 
sobre as distintas concepções a respeito do que se compreende como 
“comum”, bem como as formas de mobilização dos professores na sua 
participação para esta construção coletiva sobre o currículo. (BRASIL, 2015, 
p. 16)  

 Diante da proposição da construção de um currículo comum, materializou-se a 

Base Nacional Comum Curricular, que em 2019 começou a ser implementada nos 

currículos escolas do país. Estes iniciavam com as ideias gerais e os objetivos dos 

encontros, aprofundando os temas com embasamentos através de textos para 

discussões e leituras posteriores, com momentos para compartilhamentos e 

contextualização de práticas que contemplam as especificidades das escolas; havia 

também sugestões de links de apoio pedagógico e por fim sugestões de atividades 

para os encontros de formação. Além dos dez cadernos, havia um específico para os 

gestores.   
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O programa propunha o protagonismo dos professores alfabetizadores visando 

assegurar a alfabetização das crianças aos 8 anos de idade, sendo estes avaliados 

pela Provinha Brasil e a Prova ANA. 

O PNAIC, por promover de forma sistemática a formação continuada, tem 
buscado auxiliar os sistemas de ensino nesse trabalho que objetiva sempre 
a construção da autonomia do professor. Este texto, amplia a discussão a 
respeito dessa formação, destacando o papel do professor como protagonista 
na construção da sua autonomia docente. É fato que o exercício da docência 
exige a mobilização de conhecimentos para darem conta das atividades 
complexas do cotidiano escolar. [...] Ao considerar a formação continuada 
como atividade essencial ao trabalho docente, busca-se oferecer suporte à 
prática pedagógica, principalmente ao professor alfabetizador, a partir de 
situações que incentivem a problematização, a reflexão e a teorização, e que 
promovam a construção do conhecimento, como processo contínuo de 
formação profissional. Assim, neste movimento contínuo de aprendizagem e 
redimensionamento da prática pedagógica, a formação continuada torna-se 
um instrumento de profissionalização, pois ela é dinâmica. Neste processo, 
conforme a complexidade e a necessidade do exercício docente, o professor 
vai mobilizando ou construindo seu conhecimento de acordo com as 
exigências da sua atividade profissional. (BRASIL, 2015, p. 52)  

O PNAIC como os demais cursos ofertados em articulação entre os entes 

federados, possibilitam visualizar a relação entre o geral e o particular, como as 

políticas estabelecidas pelo Estado em parceria com os organismos internacionais, 

chegam a se materializar na sala de aula. As metas são estabelecidas e a formação 

inicial e continuada de professores voltados para melhorias nas práticas pedagógicas. 

Esse curso, além das práticas pedagógicas, possibilitou ações de interação entre 

professores alfabetizadores, a disponibilização de materiais de literatura e jogos para 

compor o acervo de cada sala de alfabetização, valorização profissional, pois o 

governo custeou os gastos através de uma bolsa auxílio e, por fim, mesmo que de 

forma superficial a reflexão sobre o currículo e a gestão das instituições educacionais. 

 Na última etapa do PNAIC, a proposta definida pelo coletivo do município foi 

de reorganizar a proposta curricular das escolas e a partir da demanda e do anseio 

de formação continuada voltada para a realidade das escolas municipais, 

principalmente para reformular os projetos pedagógicos. A partir dessa demanda, a 

equipe pedagógica da secretaria de Educação buscou parcerias com a Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), por acreditar que a formação continuada 

deve ir além das práticas pedagógicas, mas tentar estabelecer relações entre 

aspectos práticos e teóricos voltados também para as questões locais e especificidade 

das escolas.  
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3.3.2 Formação Continuada das Professoras 2015-2018: Parcerias Entre 

Universidades e Secretaria Municipal de Educação de Goioxim-PR                                         

Esta seção relata e analisa a parceria UNICENTRO-SEMED para formação 

continuada dos professores da rede municipal de Goioxim. O Projeto inicial foi 

embasado nas concepções da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) de Demerval 

Saviani. Este trata da especificidade da educação, considerando que esta pertence a 

categoria de trabalho não material. No trabalho material o produto se separa do 

trabalhador e no trabalho não material o produto não se separa do ato de produção. 

Em suma, é possível afirmar que a tarefa a que se propõe a pedagogia 
histórico-crítica em relação à educação escolar implica:   
a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber 
objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua 
produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as 
tendências atuais de transformação.   
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 
assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 
c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo 
de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. (SAVIANI, 
2011, p. 27 - 28) 

Assim, a produção não material, de acordo com o autor, coincide com a 

produção do saber ou conhecimento. Existem várias formas de conhecimento, sendo, 

o conhecimento sensível, intuitivo, afetivo, intelectual, lógico, racional, artístico, 

estético, axiológico, religioso, prático e teórico.  Esses conhecimentos são importantes 

para que a espécie humana se torne humana. Pois, nessa perspectiva, o ser humano 

se humaniza a partir das experiências produzidas pelo trabalho e sua relação com a 

natureza e demais seres sociais, ou seja, o trabalho é essencial ao processo de 

humanização. A matéria-prima da educação é o “saber objetivo produzido 

historicamente”.  Esse fenômeno ocorre desde a origem humana e foi se diferenciando 

progressivamente até ser institucionalizado através da escola. “Esta passagem da 

escola à forma dominante de educação coincide com a etapa histórica em que as 

relações sociais passaram a prevalecer sobre as naturais” (SAVIANI, 2011, p. 7), a 

cultura passa a prevalecer sobre a natureza e o saber metódico, sistemático, científico 

e elaborado passa a predominar sobre o saber espontâneo. 

Sendo assim, a especificidade da educação passa a ser determinada pela 

forma escolar. Sua institucionalização coincide com o surgimento e desenvolvimento 
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da sociedade capitalista, que devido às contradições exigem a superação da forma 

escolar que adapta e reproduz os sujeitos ao capitalismo que, de acordo com as 

perspectivas críticas, necessita ser superado. 

 A busca pela parceria com a universidade ocorreu após o diagnóstico de que 

o projeto político pedagógico existente nas escolas municipais era o mesmo para 

todas as instituições, mudando apenas algumas características, o mesmo ocorria com 

planejamento docente. Os professores recebiam o planejamento anual pronto e 

utilizavam mais do livro didático do que o planejamento. Na tentativa de organizar o 

trabalho pedagógico a partir do que orienta a legislação sobre a gestão democrática, 

a equipe pedagógica organizou o projeto de formação e foi em busca de parceria com 

a referida universidade, com intuito de trazer as discussões sobre as tendências de 

educação e como as relações capitalistas são reproduzidas no ambiente escolar. E, a 

partir de um processo formativo consistente, levar as professoras e professores das 

escolas municipais de Goioxim a reelaborar coletivamente o projeto político 

pedagógico, contribuir com a reformulação da proposta curricular, para que aos 

poucos fossem se apropriando das concepções pedagógicas que orientam o trabalho 

educativo. 

 Com esse entendimento, a equipe pedagógica da Secretaria municipal 

elaborou o projeto de formação e foi até a Unicentro para apresentar aos professores 

do departamento de pedagogia. Alguns docentes orientaram que o contato se 

estendesse ao Laboratório de Educação do Campo da universidade, pois ali estavam 

realizando cursos de extensão com municípios vizinhos.  A equipe direcionou-se ao 

departamento e conversou com a professora Marlene Siebert Sapelli, responsável 

pelo laboratório. Ela analisou o projeto e ajudou a reformulá-lo, incluindo este nos 

cursos de extensão que vinham desenvolvendo.  

Considerando a especificidade do município, a professora Marlene organizou 

os temas a serem trabalhados e disponibilizou os professores da universidade para 

desenvolver o projeto. O objetivo era a reformulação do projeto político pedagógico 

de todas as escolas e da proposta curricular do município, visando refletir sobre a 

realidade e as especificidades da educação e do contexto escolar de cada instituição.  

O intuito do curso de extensão era de buscar na materialidade, as ações necessárias 

para a implementação de uma concepção teórica crítica, visando superar as 

tendências conservadoras e tecnicistas presentes nas escolas municipais.   
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 As formações iniciaram no segundo semestre de 2015. No primeiro encontro 

foram abordadas questões sobre currículo e planejamento, visando amparar a 

elaboração do planejamento docente no início do ano letivo de 2016.  No entanto, as 

ações que vinham sendo desenvolvidas pelas equipes pedagógicas anteriores, não 

foram desconsideradas, e também não nem se desconsideraram os cursos que os 

professores de formação continuada que os professores vinham participando, 

principalmente o PNAIC. 

Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora, e devo 
inclusive expor aos alunos as razões porque me oponho a ela, mas o que não 
posso, é mentir. [...] O preparo científico do professor ou da professora deve 
coincidir com sua retidão ética. É uma lastima qualquer descompasso entre 
aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, 
coerência, capacidade de viver e aprender com o diferente, não permitir que 
o nosso mal-estar pessoal ou nossa antipatia com relação ao outro nos façam 
acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos 
humilde, mas perseverantemente, nos dedicar. (FREIRE, 2013, p. 18) 

 A discordância sobre o que estava proposto nos projetos, deu-se pelo 

posicionamento contrário ao que estava proposto em relação as concepções 

propostas nos projetos anteriores. No entanto, não indica que houvessem erros, 

apenas a divergência em relação a projetos societários e a tomada de posicionamento 

crítico. Pois, conforme Saviani (2011), ao tomar a educação escolar como exemplar, 

implica a questão do saber objetivo, desmontando, a premissa positivista da 

neutralidade. 

A neutralidade é impossível porque não existe conhecimento desinteressado. 
Não obstante todo conhecimento ser interessado, a objetividade é possível 
porque não é todo interesse que impede o conhecimento objetivo.  Há 
interesses que não só impedem como exigem objetividade. [...], mas como 
diferenciá-los? Só no terreno da História, isto é, no âmbito do 
desenvolvimento de situações concretas, essa questão pode ser dirimida.  
(SAVIANI, 2011, p. 8) 

 A compreensão dos interesses que perpassam a educação institucionalizada 

exige estudos sobre como a sociedade burguesa foi se desenvolvendo e se 

apropriando da educação escolar, assim, ao estudar e analisar as concepções 

teóricas e ter acesso a pedagogia histórico-crítica, possibilitou aos professores o 

acesso de que a consciência da não neutralidade exige a tomada de posição e a busca 

pela superação e transformação, através do trabalho educativo com finalidades, cuja 

ação é intencional e planejada.  O enfoque no Projeto Político Pedagógico trouxe a 
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possibilidade de as professoras avançarem em relação ao trabalho educativo 

desenvolvido nas escolas municipais de Goioxim, partindo da realidade local, dos 

conhecimentos cotidianos, para os conhecimentos científicos.  

Pois, conforme Gasparin (2002), a educação nunca é neutra, mas sempre 

ideológica e exige compromisso político e a partir da pedagogia histórico-critica, o 

apoiando-se também na teoria histórico – cultural de Vigotski, o autor desenvolveu a 

obra “Uma didática para a pedagogia histórico-crítica”, nesta ele explicita  cinco 

passos. Estes são: Prática Social inicial – vivência cotidiana;  Problematização – 

identificar os problemas postos pela prática e pelo conteúdo; Instrumentalização – 

formação dos conceitos, diferença entre conceitos espontâneos e científicos; Síntese 

– intelectualmente o cotidiano e o científico, o teórico e o prático, processo de 

avaliação; Prática Social – o novo agir, o retorno a prática social inicial para ser vista  

sob uma nova perspectiva.  

Com o projeto iniciado e a aceitação do coletivo em reformular os projetos, a 

professora Marlene S. Sapelli colocou a possibilidade de ampliação da formação 

continuada, o professor Ademir Nunes Gonçalves, chefia do Departamento de 

Pedagogia - DEPED Unicentro, após trazer suas contribuições, propôs a equipe da 

secretaria a possibilidade de realizar um termo de ampla cooperação entre o município 

de Goioxim e a Unicentro.  Após a assinatura do convênio, foi organizado o projeto de 

formação continuada específico para a rede municipal. Que ocorreu no decorrer de 

2016, 2017 e 2018.  O termo possibilitou o envolvimento de vários professores da 

universidade (departamento de pedagogia e educação do campo), praticamente sem 

custos para o município, sendo a exigência que coube a prefeitura municipal de 

Goioxim, via secretaria de educação, disponibilizar o transporte e a alimentação para 

os docentes formadores e para os professores que participaram do curso.   

 No decorrer das formações foram apresentadas referências dos autores 

progressistas, respeitando a autonomia dos docentes, trocas com a comunidade, mas 

sem prescindir da cientificidade, respeitando o que havia sido construído, pois como 

Freire (2013) nos coloca  

é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor 
analisa e critica as posturas dos outros [...] não podemos nos assumir como 
sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos 
históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos 
(p. 18 - 19).  
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Além do mais, os projetos existentes ao serem reelaborados, exigiram a leitura 

do que já existia, assim, foram reorganizadas conforme as orientações de cada etapa 

de construção.  

As teorias críticas exigem posicionamento frente à conscientização sobre as 

condições sócio históricas, em que os sujeitos estão inseridos. Os primeiros textos de 

estudos e orientações direcionaram os professores para a realização do inventário da 

realidade, buscar os conhecimentos sobre a realidade local. 

Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade 
ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação 
genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-
me no mundo, e se careço de responsabilidade não posso falar em ética. Isso 
não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que 
estamos submetidos. Significa que somos seres condicionados, mas não 
determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de 
determinismo, que o futuro, permite-se-me reiterar, é problemático e não 
inexorável. (FREIRE, 2013, p. 20) 

 A partir do levantamento de dados sobre aspectos históricos, sociais, 

econômicos e culturais da realidade local o coletivo foi tendo o entendimento que 

deveriam se posicionar, pois não há neutralidade na educação. As discussões sobre 

os aspectos teóricos dos PPPs possibilitaram que realizassem, mesmo que de forma 

aligeirada, estudos e análises sobre as concepções pedagógicas.  

No decorrer do processo formativo, ocorreu uma situação que exigiu tomada 

de posicionamento da equipe da secretaria municipal de educação e das professoras 

e professores da rede, pois as maiorias das escolas municipais estão no campo e as 

discussões sobre a Educação do Campo já vinham acontecendo, quando o Serviço 

Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)19, ao implantar a sala 

do microempreendedor, trouxe a oferta de um curso de formação continuada 28 horas 

para as professoras. Isso não ocorreu só em Goioxim, como salienta Sapelli (2016), a 

formação continuada também apresenta tensionamentos, pois, outros municípios 

 
19 O projeto do SEBRAE faz parte da parceria com os municípios para implantação da Sala do 
Microempreendedor. Uma das ações seria a formação de 28h com professores da rede municipal 
enfatizando ações voltadas para comercialização de produtos locais e empreendedorismo.  “Um dos 
fatores primordiais para o funcionamento da Sala do Empreendedor é a capacitação contínua da equipe 
de atendimento, em processos tradicionais de ensino, bem como por meio da realização de palestras 
informativas. O intercâmbio de experiências, com encontros e visitas técnicas a outras instituições e 
órgãos que têm alguma relação operacional com a Sala do Empreendedor, deve ser um dos pilares da 
construção coletiva do conhecimento da equipe de profissionais (p. 33).  
Cartilha de orientações do SEBRAE sobre as salas do Empreendedor.  Disponível em: m.sebrae.com.br 
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também tiveram propostas da pedagogia empreendedora ofertada, e a rejeição 

coletiva em relação a esse projeto concorda com o que propõe a referida autora  

No engendramento de uma proposta educacional, há elementos que estão, 
obrigatoriamente, interligados e são por consequência, interdependentes. A 
proposta de formação continuada de educadores e a proposta curricular são 
exemplos importantes disso. Se estão interligadas, devem estar baseadas na 
mesma concepção de homem e de sociedade e nos mesmos objetivos de 
educação, ou seja, ter mesmos pressupostos filosóficos, sociológicos, 
epistemológicos e pedagógicos. Esse conjunto seria um orientador 
harmonioso da prática escolar; entretanto, nem sempre as duas se 
consolidam com essa harmonia, decorrendo disso um processo pedagógico, 
desarticulado, fragmentado e confuso. (SAPELLI, 2016, p. 77). 

A rejeição as proposições do SEBRAE em relação à formação devem-se a 

coerência com as teorias progressistas, principalmente nas questões voltadas para a 

defesa da Educação do Campo. Há o entendimento de que as questões econômicas 

e políticas que se manifestam no lócus devem se tornar resistência diante das 

investidas dos setores privados.  

As formações continuadas vinculadas as políticas neoliberais concretizam o 

que Neves (2005) classifica como Pedagogia da Hegemonia ou políticas da Terceira 

Via, na qual os empresários se apropriam dos discursos de responsabilidade social e 

utilizam das parcerias público-privadas para programar o projeto societário do capital 

(FRIGOTTO, 2011).  A rejeição de propostas do setor privado foi um ato de resistência 

às investidas das grandes corporações.   

 O projeto do SEBRAE foi rejeitado, devido ser antagônico aos estudos que os 

professores vinham realizando, principalmente em relação a EDOC. Porém, foi 

necessário desconstruir a ideia de adesão deste, junto a um grupo específico, que 

defendiam a realização do curso.  Ocorreu uma reunião com a equipe pedagógica da 

SEMED, professores e gestores do grupo que defendiam a formação em 

empreendedorismo e a equipe de dirigentes do SEBRAE. Ao final, após a 

argumentação do projeto que estava sendo desenvolvido em parceria com a 

universidade, os gestores e a equipe do SEBRAE entenderam da importância de a 

SEMED manter as ações de formação continuada em parceria com a universidade e 

desistiram de realizar o curso de formação com o grupo de professores.  

Com as formações encaminhadas, as professoras das escolas do campo 

começaram a discutir a possibilidade de mudar a nomenclatura das escolas rurais 

para as escolas do campo, com a clareza que isso não era suficiente para superar o 
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paradigma da educação rural. A secretaria de educação tinha parceria com o 

Programa Agrinho20, então foram recolhidos das escolas municipais todos os 

materiais, pois estes incentivam o uso de agrotóxico, e propõe práticas voltadas para 

o agronegócio.    

 Sobre os estudos que embasaram a etapa inicial, o professor Ademir N. 

Gonçalves, a partir das leituras de José Carlos Libâneo sobre a Democratização da 

Escola Pública, e de Demerval Saviani Escola e Democracia, realizou uma discussão 

com todos os docentes sobre a Gestão Democrática nas escolas e sobre aspectos da 

formação continuada ressaltando que a universidade estava aceitando o projeto, mas 

precisava ter clareza de que as professoras queriam aderir as proposições voltadas 

para as teorias críticas. Foram vários momentos de discussões e reflexões. Os grupos 

foram separados por escolas, respeitando a especificidade das instituições. A equipe 

formadora fazia parte do Departamento de Pedagogia - DEPED e do Laboratório de 

Educação do Campo, os materiais e textos eram encaminhados com antecedência 

para leituras e posteriormente embasavam as discussões e pesquisas necessárias a 

escrita dos projetos. Além disso, em cada escola organizou grupos de estudos, 

aprofundamento e realização de ações junto à comunidade, principalmente para a 

construção do marco situacional. Para o marco conceitual das escolas do Campo a 

Professora Valdirene Manduca de Moraes – DEPED organizou um quadro21 com as 

orientações para sistematização dos PPPs das escolas do campo.  

A organização dos encontros contou com momentos em que se reuniam todos 

da rede, outros momentos formativos na escola e momentos em que as professoras 

gestoras ou escolhidas pelo coletivo e equipe pedagógica foram até a universidade 

para apresentar os avanços na construção dos projetos.  Após um ano de estudos, os 

projetos ficaram prontos e foram encaminhados ao coordenador do DEPED/ 

UNICENTRO – Guarapuava, o qual se responsabilizou junto a outros professores do 

departamento para fazerem as correções. Ao realizarem a devolutiva a secretaria 

municipal de educação, a equipe pedagógica da Semed reorganizou os documentos 

de acordo com a instrução 003/2015 – SUE/SEED e encaminhou ao Núcleo Regional 

de Educação de Guarapuava para aprovação.   

Os PPPs foram reorganizados, porém, sem desconsiderar totalmente o que 

havia nos projetos anteriores. A partir do inventário, as professoras foram tentando 

 
20 Programa Agrinho – informações em: https://www.agrinho.com.br/ 
21 O quadro com as orientações compõe o apêndice. 
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dar coerência aos conceitos de acordo com a concepção teórica adotada, tendo como 

principal referência o materialismo histórico, estudiosos da Educação do Campo e a 

Psicologia Histórico-Cultural. No entanto, as defasagens decorrentes do processo 

formativo desde a educação básica e até mesmo superior foram uma das maiores 

dificuldades para a construção de um documento coerente com o método adotado. 

Em respeito às produções do coletivo, os textos e os projetos apresentam limites e 

incoerências, mas essa construção só ocorreu porque representa o comprometimento 

ético e profissional sem os quais a formação continuada não teria se concretizado. No 

entanto, alguns não se mostraram comprometidos e conforme Freire (2013), a 

autonomia do professor requer compromisso ético, e o professor comprometido com 

a educação preocupa-se com sua própria formação.  

A apresentação dos projetos ocorreu junto ao encerramento do Programa 

Escola da Terra no ano de 2017. Os gestores das escolas realizaram a apresentação 

dos projetos no Seminário de Educação do Campo. Este relato é abordado na secção 

seguinte.   

Em 2018, com intuito de reformular a proposta curricular do município, a 

formação iniciou com a contribuição dos professores Ademir destacando a 

importância da gestão democrática para a materialização dos PPPs; a professora 

Juliana Mallat reforço aspectos sobre a PHC; o professor Marcos Gehrke enfatizou a 

importância de práticas pedagógicas que atendam as especificidades das escolas do 

campo e o professor Rafael Cavalcante trouxe, por meio da música, descontração e 

cultura para o coletivo.  Na sequência, a professora Marlene Siebert Sapelli organizou 

uma discussão sobre o currículo, trouxe orientações sobre os pontos as serem 

observados e discutidos. Sapelli (2018) fez análise da proposta curricular do município 

de Goioxim de 2013-2016, trouxe as orientações sobre a produção do conhecimento 

produzido na vida a partir da Síncrese  → análise → síntese: mediação pelo 

pensamento concreto pensado, abstração, a realidade só se torna internalização 

concreta para o pensamento quando são explicitadas suas múltiplas determinações, 

essa orientação vem de encontro com o materialismo histórico dialético. 

Como o método é complexo e seu entendimento exige clareza das categorias 

que o compõe, totalidade, contradição e mediação (SAVIANI, 2015), os PPPs trazem 

as concepções, mas ainda há o sentimento de que estas não se materializam.  Os 

PPPs também trouxeram alterações importantes no que se refere a legislação, pois 
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estes se amparavam nos PCNs, assim foram reorganizados seguindo as Diretrizes 

Curriculares para Educação Básica de 2012. 

 Em relação aos conteúdos, as análises apresentadas por Sapelli, mostraram 

que a proposta curricular antiga trazia indicação genérica de conteúdos, havia 

confusão entre conteúdo e objetivos, não traziam conteúdos voltado para aspectos do 

campo em relação às questões locais, mesmo com a maior parte da população 

goioxiense vivendo na área rural.  Assim, as orientações eram que a proposta a ser 

construída considerasse a realidade, trouxesse objetivos mais claros com definição e 

compreensão dos fundamentos, das disciplinas, a gestão escolar estivesse 

compatível com o PPP e articulada à prática pedagógica dos professores e às 

formações continuadas que estavam realizando, voltadas para o comprometimento 

com a formação humana.   

 Os PPPs construídos em 2016 - 2017 trazem as concepções de homem, 

sociedade, conhecimento e, para organização do ensino, metodologias de ensino e 

avaliação embasadas nas teorias progressistas. E a proposta curricular foi organizada 

de forma articulada aos PPPs, assim, manteve as concepções presentes na PHC, as 

quais estão articuladas com a compreensão de que o ser humano, como ser histórico 

e social se produz a partir das relações de trabalho e nas relações com os outros seres 

humanos. Portanto, a partir do meio que constrói ele se autoconstrói.  

Na perspectiva de Vygotsky, [...] O homem é um ser social e histórico e é a 
satisfação de suas necessidades que o leva a trabalhar e transformar a 
natureza, estabelecer relações com seus semelhantes, produzir 
conhecimentos, construir a sociedade e fazer a história. É entendido como 
um ser em permanente construção que vai se constituindo no espaço social 
e no tempo histórico. É ser social que age, pensa, sente como um sujeito 
social. Ele é aquilo que o seu mundo é, a forma como se relaciona com outros 
homens e a realidade em que vive, determina a sua consciência e interfere 
no modo de interpretar a sua própria existência.  (PPP ERM SANTA 
CATARINA, 2017, p. 35 - 36) 

A concepção pautada em Vigotski vem de encontro com a compreensão de 

educação pautada na formação humana, pois a educação como um processo 

intencional precisa desenvolver o ser humano como um todo, ou seja, em todas as 

dimensões, o desenvolvimento omnilateral (FRIGOTTO, 2012).  No entanto, nas 

discussões coletivas sobre a proposta curricular foi ficando visível que as leituras 

sobre as teorias haviam sido realizadas, mas os docentes não haviam se apropriados 

dos conceitos, assim, foram organizados grupos de estudos por disciplinas. Durante 
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o ano de 2018, foram realizados vários encontros com o intuito de sistematizar o 

currículo do município. Cada disciplina teve dois docentes da rede como coordenador, 

sendo um representante da equipe pedagógica da secretaria e outro das escolas. 

Porém, devido aos desmontes que a educação pública vem sofrendo, as ações com 

a universidade não puderam ser concluídas em 2018. As propostas foram 

encaminhadas, mas com a falta de professores na instituição, o coordenador das 

formações não tinha pessoal disponível para realizar as correções. O trabalho não foi 

concluído, ficando em versão preliminar a proposta para os anos iniciais do ensino 

fundamental.  A proposta para Educação infantil não foi iniciada. A equipe da SEMED 

ficou responsável por realizar as correções e encaminhar no início de 2019 para 

correção no núcleo regional de educação de Guarapuava.   

 A experiência de formação continuada a partir da pedagogia histórico crítica, 

também é apresentada por Santos (2016), esta realizada com os professores das 

classes multisseriadas desenvolvida em Feira de Santana na Bahia, em que analisa 

as necessidades, os desafios e as possibilidades de formação de professores de 

Classes Multisseriadas em Escolas no Campo com base na Pedagogia Histórico-

Crítica.  

A opção pela Pedagogia Histórico-Crítica e seus fundamentos filosóficos, 
psicológico e didático-pedagógicos na fundamentação teórico-metodológica 
da formação continuada dos professores de Classes Multisseriadas neste 
município, tem como finalidade contribuir na constituição da unidade teoria e 
prática no desenvolvimento do Trabalho Educativo dos professores e 
professoras dessas classes. (SANTOS, 2016, p. 26)  

Ou seja, a opção pela pedagogia histórico-crítica é uma opção para o trabalho 

educativo realizado nas escolas do campo multisseriada. E em Goioxim, essa 

experiência formativa contribuiu de forma significativa com todas as escolas 

municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, trazendo as concepções da 

EdoC para as escolas multisseriadas. E, além da reelaboração dos PPPs, também a 

partir do contato com o professor Marcos Gehrke, que atuava na formação do 

Programa Escola da Terra, este específico para a especificidade da EdoC, 

principalmente para as multisséries, a secretaria fez a adesão e assim concomitante 

com o outro projeto, iniciou-se com um coletivo reduzido mais um processo de 

formação continuada. Este é apresentado na seção que segue.  
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3.3.3 Programa Escola da Terra   

 O Programa Escola da Terra faz parte do PRONACAMPO (Portaria 

86/02/2013), é um programa de formação continuada específico para os professores 

das escolas multisseriadas do campo, cujas raízes estão no Programa Escola Ativa, 

primeiro programa específico para as escolas multisseriadas. 

O programa teve início no Brasil entre 1997 a 1998 nas regiões Norte e 
Nordeste sendo reformulado no ano de 2007 devido, principalmente, à 
pressão e mobilização dos movimentos sociais do campo. Em 2008 o 
programa passou a ser implementado em todas as regiões brasileiras. No 
caso da Bahia, a formação de professores e professoras de Classes 
Multisseriadas dos municípios que fizeram adesão ao Programa Escola Ativa, 
após a reformulação, passou a ser desenvolvida pela Universidade Federal 
da Bahia – UFBA, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação da 
Bahia, no período de 2009 a 2010. Após esse período ficou sob a 
responsabilidade da Universidade Estadual da Bahia - UNEB. No ano de 
2012 o Programa Escola Ativa teve sua finalização a partir da Resolução de 
nº 02 de 2012. O referido documento além de encerrar o PEA, indica a sua 
substituição através do Programa Escola da Terra. (SANTOS, 2016, p. 22)  

 Segundo o Projeto Base (2010), até o ano de 2007, foram atendidas mais de 

dez mil escolas. Suas origens estão numa proposta importada da Colômbia do 

Programa Escuela Nueva, desenvolvido na década de 70 e orientado pelas bases 

escolanovistas. O programa foi direcionado as regiões com baixa densidade 

populacional e baixa qualidade na educação. 

Em agosto de 1996, em um seminário ministrado por um representante da 
Fundación volvamos a la gente, responsável na Colômbia pela implantação 
e implementação da estratégia no Brasil, a DGPN-Direção-Geral do Projeto 
Nordeste reuniu em Brasília todos os Secretários de Educação e diretores de 
ensino dos estados do Nordeste para conhecerem a estratégia e decidirem 
sobre sua adoção. Após o seminário, os estados da Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí decidiram pela 
adoção da estratégia e, em outubro de 1996, técnicos destes estados foram 
capacitados na Colômbia. A partir daí, a estratégia passou a se chamar 
Escola Ativa. A implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no Brasil 
ocorreu no ano de 1997, com assistência técnica e financeira do Projeto 
Nordeste/MEC, nos estados da Região Nordeste, com exceção, de Sergipe 
e Alagoas, tendo como objetivo aumentar o nível de aprendizagem dos 
educandos, reduzir a repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão 
das séries iniciais do Ensino Fundamental nas escolas multisseriadas do 
Campo.  (PROJETO BASE, 2010, p. 14) 

 A princípio o projeto foi direcionado para a região Nordeste. Após a adoção do 

programa, os estados que fizeram a adesão, encaminharam técnicos para realizar 

capacitação na Colômbia e, posteriormente, implementaram a proposta no Brasil. 
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Esse projeto foi encerrado em 1999 com o surgimento do Programa Fundo de 

Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA), porém, as ações do programa Escola 

Ativa não foram descontinuadas. 

Segundo o documento “Diretrizes para Implantação e Implementação da 
Estratégia Metodológica Escola Ativa” (Brasília, 2005, p. 12-14), publicado 
pelo MEC/FNDE/FUNDESCOLA, em maio de 1996, um grupo de técnicos da 
Direção-Geral do Projeto Nordeste (Projeto Educação Básica para o 
Nordeste), projeto do Ministério da Educação, e técnicos dos estados de 
Minas Gerais e Maranhão foram convidados pelo Banco Mundial a 
participarem, na Colômbia, de um curso sobre a estratégia “Escuela Nueva-
Escuela Activa”, desenhada por um grupo de educadores colombianos que, 
há mais de 20 anos, atuavam com classes multisseriadas daquele país. 
Surgiu daí a proposta de implantar essa estratégia metodológica a fim de 
auxiliar o trabalho do educador com classes multisseriadas brasileiras. 
(PROJETO BASE, 2010, p. 14). 

  O programa não passou despercebido pelos organismos internacionais, ou 

melhor, não deixou de ter a interferência destes. Conforme destacam Janata e Anhaia 

(2015, p. 4), que “foi no bojo das reformas neoliberais que o Brasil em 1997, seguindo 

orientações do Banco Mundial, implementou o programa Escola Ativa”. Segundo 

Ferreira (2016), o Programa Escola Ativa trazia uma proposta metodológica prática, 

mas a partir dos avanços nas políticas voltadas para EDOC e para formação 

continuada dos professores do campo este foi reformulado e substituído pelo 

Programa Escola da Terra. 

Contudo, com a finalização, em 2011, do Programa Escola Ativa (que havia 
sido implementado pelo Fundescola/MEC e reestruturado em 2008, 
passando para a SECADI), [...] algumas ações foram necessárias no sentido 
de criar políticas permanentes para esses povos do campo. Assim, a 
estratégia metodológica do Escola Ativa foi substituída pelo programa Escola 
da Terra, contemplando “mudanças na concepção pedagógica” (item 5).  [...] 
o Escola Ativa era uma proposta metodológica com atividades práticas com 
a construção dos cantinhos dos saberes e orientações para a sequência 
pedagógica diária. Diferentemente, o Escola da Terra que contempla 
“mudanças na concepção pedagógica”, [...] e propõe que o/a professor/a seja 
pesquisador/a atuante, fortalecendo os vínculos que dos/as professores/as 
com as escolas onde trabalham. (FERREIRA, 2016, p. 33 - 35) 

 Ou seja, ambos destinados às escolas multisseriadas do campo, porém, o 

Programa Escola da Terra amplia a formação para além das práticas, envolvendo os 

participantes em ações de pesquisa, desenvolvendo práticas na comunidade em que 

atuam.   
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 O Programa Escola da Terra foi instituído pela Portaria 579/13, através das 

políticas do MEC considerando o que dispõe o Decreto 7.352/2010 sobre o 

Pronacampo.  Este ocorreu em regime de colaboração entre o MEC, as secretarias 

estaduais e as secretarias municipais. Os objetivos do programa são voltados para 

formação continuada de professores dos anos iniciais da educação básica das 

escolas do campo, visando oferecer formação continuada de professores; materiais 

didáticos e pedagógicos; monitoramento e avaliação 

Dentre os recursos didáticos e pedagógicos a Portaria 579, de 2 de julho de 
2013, determina a distribuição de material didático e de apoio pedagógico 
disponibilizado pelo MEC, por intermédio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) na distribuição de kits compostos por 
jogos, mapas, recursos para alfabetização/letramento e matemática para 
cada classe multisseriada. (FERREIRA, 2016, p. 36) 

 A adesão do programa por estados, municípios e instituições de ensino 

superior ocorreu através do termo de adesão junto ao MEC, para receberem apoio 

técnico e financeiro viabilizando assim a realização das formações. Além dos 

docentes participaram do curso supervisores e técnicos das equipes pedagógicas das 

secretarias municipais, estes ajudavam na gestão, no monitoramento e avaliação do 

programa, também atuavam como tutores dos docentes. Ambos receberam uma 

certificação de 180 horas. As atividades eram realizadas em dois tempos formativos: 

tempo-universidade dedicado as atividades realizadas em serviço, e tempo escola-

comunidade este acompanhado pelos tutores. Tutores e coordenadores receberam 

bolsas de estudos pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE).   

 Em Goioxim, o curso iniciou após a adesão do programa através do PAR - 

Simec22. O Ministério da Educação oferece esse ambiente virtual que é o Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação 

(Simec), para as secretarias de educação realizarem pedidos referentes a demandas 

de recursos, projetos e programas, equipamentos e infraestrutura para o setor de 

educação. Após realizar o termo de adesão a equipe da secretaria municipal 

organizou duas turmas, tendo como critério para participação ser professor de escola 

do campo, mais especificamente escola multisseriada ou gestor de uma das cinco 

 
22 Simec - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação. 
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escolas, no entanto, abriu-se exceção para três docentes da escola urbana. 

Participaram do projeto 17 professores, porém apenas 15 concluíram.    

 A primeira reunião com os tutores do programa ocorreu em março de 2017, 

participaram equipes das secretarias municipais e os organizadores do programa na 

Universidade Federal de Laranjeiras do Sul (UFFS).  Estes representavam a referida 

universidade, havendo também docentes da UNICENTRO, da UNIOESTE e da UFPR 

Litoral.  Nesse encontro foram apresentados os municípios, o número de professores 

que iriam participar da formação, as principais problemáticas das escolas 

multisseriadas dos municípios.  Durante a reunião foram realizados apontamentos 

sobre o que se esperava do programa. A inserção dos cursistas ocorreu a partir do 

Simec, sendo o tutor responsável por cadastrar os professores que participaram das 

formações.   

 A SEMED de Goioxim cadastrou duas turmas, no total de 17 professores, 

sendo selecionados 2 docentes de cada escola do campo, também foram convidados 

docentes da escola urbana, considerando-se a especificidades dessa escola que 

recebe muitos educandos oriundos do interior do município e possuem o vínculo com 

a agricultura familiar.  

 As atividades de formação ocorreram em vários polos no estado do Paraná. 

Após pesquisada a demanda, a organização da gestão do programa passou do 

planejamento para a orientação dos formadores, e posteriormente, para a organização 

dos polos, sendo nesse ano distribuídos os grupos em cinco municípios.   

 Segundo Verdério (2018), participaram entre os anos de 2015 a 2017 mais de 

800 educadores que atuam em escolas do campo de 20 municípios, num total de 100 

escolas. Uma abrangência considerável na formação continuada dos docentes que 

atuam nessas escolas. No ano de 2017, participaram do programa as redes 

municipais de ensino de Reserva do Iguaçu, Prudentópolis, Pinhão, Cândido de 

Abreu, Londrina, Rio Bonito do Ivaí, Cascavel, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do 

Iguaçu, Jacarezinho, Carlópolis, Porecatu, Ortigueira, Fazenda Rio Grande, Porto 

Vitória, Paula Freitas e Goioxim.   

 Goioxim e Porto Vitória ficaram no polo de Pinhão e mensalmente os docentes 

dos dois municípios se deslocavam até o polo para realizarem as formações no tempo-

universidade em regime de alternância com o tempo escola-comunidade. O programa 

foi organizado em três eixos articulados: Educação do Campo: sujeitos, escola, 

cooperação e agroecologia, com carga horária de 40 horas; Escola do Campo: relação 
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escola e vida com 40 horas e, por fim, práticas educativas: fazeres e saberes do 

campo, com 32 horas. Além de 80 horas realizadas no tempo comunidade.  

  O curso foi dinâmico usando de seminários, palestra, oficinas, troca de 

experiências e leituras, além de momentos de interação e socialização. Em relação 

às atividades desenvolvidas pelos docentes está o inventário da realidade, o qual 

serviu de base para o planejamento das ações práticas a serem desenvolvidas nas 

escolas. Assim, no tempo-universidade, os docentes das universidades faziam as 

formações com docentes e tutores das escolas municipais e no tempo escola-

comunidade, estes desenvolviam as atividades na escola e na comunidade, cabendo 

aos tutores acompanhar e realizarem relatórios na plataforma do SIMEC sobre o 

desenvolvimento dos cursistas.   

Ferreira (2016), afirma que a formação do Programa Escola da Terra 

possibilitou discussões e engajamento da comunidade escolar com os movimentos 

sociais, assim como a articulação com as políticas de Estado e de Governo 

conquistadas pela população do campo. As experiências compartilhadas, o contexto 

identificado no Tempo Comunidade a partir das pesquisas e os encontros presenciais 

no Tempo Universidade auxiliam para o desenvolvimento de conteúdos voltados para 

as especificidades dos povos do campo.  

Ou seja, as experiências tempo universidade e tempo comunidade 

proporcionaram o desenvolvimento de ações no cotidiano. A equipe de professores 

formadores, reafirmaram a necessidade das práticas pedagógicas desenvolvidas no 

cotidiano, com embasamento teórico consistente, conhecendo as questões históricas 

do campo e as contradições apontadas pelos movimentos sociais.  Assim, o conjunto 

de práticas pedagógicas desenvolvidas envolveu a Produção do inventário da 

realidade; Planejamento coletivo dos planos de ensino; produção da cartografia social; 

oficinas pedagógicas nas áreas do conhecimento; jogos cooperativos; trabalhos de 

produção por meio da agroecologia; produção de livro com as crianças e os 

formadores; reuniões com as comunidades; seminários de educação do campo  

(HAMMEL; GEHRKE, 2018).   

 Os formadores do programa Escola da Terra trouxeram várias vivências e 

práticas, as quais os professores cursistas puderam desenvolver de forma 

interdisciplinar sobre a realidade local. No entanto, o material didático e o material de 

apoio pedagógico que seriam disponibilizados pelo MEC/FNDE para as escolas não 

haviam chego até o final de 2018. Foram muitos momentos de estudos desde o 
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acompanhamento dos tutores até as produções de relatórios, textos dos estudantes 

que foram selecionados para compor a obra “Escrevedores da Liberdade” e  artigos 

que fazem parte do livro “Formação Continuada de Professores das escolas 

Multisseriadas e Escolas Itinerantes do paraná: Práticas pedagógicas, História e 

Realidade das Escolas do Campo”.  

Ferreira (2016), ao analisar o Programa Escola da Terra de 2014, destaca que 

a Educação do Campo liga-se diretamente ao local em que a escola está inserida, 

assim, a natureza presente nos recursos naturais oferece  potencialidade de produção 

local, pois há a necessidade de estabelecer a relação entre cultura e trabalho naquilo 

que se desenvolve na escola como ensino, educação.  

Ou seja, o programa vem contribuir com as escolas do campo potencializando 

a conexão viva entre estudo, trabalho, luta e cultura (CALDART, 2018).  Os momentos 

formativos proporcionaram estudos voltados para a identidade dos sujeitos 

reafirmando a necessária resistência sobre as relações capitalistas. Estas devem ser 

ações coletivas, porque a EdoC coloca esse desafio para os sujeitos que se engajam 

nas lutas, envolvendo esforços voltados para a classe trabalhadora.  

 A compreensão das condições de existência, da materialidade do campo, da 

função social da escola, a conscientização política dos profissionais e sujeitos, pode 

possibilitar que a escola do campo seja lócus de formação humana e respeite o 

desenvolvimento e as vivências das crianças transgredindo o paradigma seriado e 

multisseriado (HAGE, 2014), e conforme Freitas (2003) e Arroyo (1999; 2012), essa 

transgressão seja acompanhada pela implementação dos ciclos de formação humana.  

 Portanto, as implicações das políticas públicas para as formações continuadas 

de professores, apresentada nos programas e os aspectos contraditórios que 

permeiam a formação de professores no Brasil, destaca-se a relevância do programa 

Escola da Terra, pois este possibilitou a problematização do campo, enquanto espaço 

que existe vida, lugar de sujeitos de direitos e de resistências.   

E como alerta Caldart (2018, p. 17), “A concepção da EdoC, [...] exige que não 

se fique no plano da abstração [...] porque o sentido de estudo da teoria aqui é o de 

ser força material do que é afinal o fundamento último ou o motor da existência da 

EdoC: a luta!”. Ou seja, a autora reafirma que a luta pela EdoC é o motor para um 

novo projeto societário (FRIGOTTO, 2011), pois diante das contradições do sistema 

e do avanço do capitalismo a existência de escolas, sitiantes e pequenos produtores, 

rodeados pelo agronegócio, necessitam resistir.  
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Para tanto, é necessário que as formações continuadas das professoras 

voltadas para essa concepção sejam ampliadas, pois precisam se inserir nos embates 

que travam a disputa de projetos societários, pois muitos professores além de 

trabalharem nas escolas, também trabalham na pequena propriedade junto aos seus 

familiares. Assim, para que as pequenas propriedades se mantenham nesse espaço 

de disputas, é preciso que ocorra a articulação dos trabalhos desenvolvidos nas 

escolas com a vida na comunidade. A realização do inventário mostrou que a 

população goioxiense vem num processo crescente de migração, isso está resultando 

na reorganização e na multisseriação das escolas, que foram nucleadas a menos de 

uma década.   

 O processo de multisseriação das turmas ocorreu nas cinco escolas do campo 

a partir de 2015. A multisseriação resultou em momentos de tensões e conflitos, pois 

em duas escolas, as professoras reuniram a comunidade para se posicionar contra. 

Esta ocorreu, mesmo com as resistências. Resistências que podem ser consideradas 

um avanço, em prol da luta por direitos. A multisseriação, quando segue o paradigma 

da Educação Rural, mantém as condições de negação de direitos, no entanto, quando 

se pensa na reorganização das escolas multisseriadas a partir da perspectiva da 

EdoC, possibilita repensar toda organização a partir dos desafios que se apresentam.  

A multisseriação das escolas foi decorrente da necessidade de manter a escola 

no campo, no entanto, os desafios envolvem além da reorganização de turmas, de 

horários,  a necessidade de repensar as práticas, manter os professores nas 

comunidades em que as escolas estão inseridas, pois a redução de alunos  teve 

também como agravante desse processo, a transferência de alguns professores para 

as escolas urbanas.  

O capítulo se encerra com a afirmativa de que a Educação do Campo como 

política pública resulta da organização coletiva das forças sociais, que conseguiram 

avançar e resistir, diante dos ajustes que ocorreram no Estado brasileiro, após a 

década de 1990. A resistência dos coletivos que defendem a EdoC, das instituições e 

universidades que realizaram a formação continuada de professores, mantiveram 

dentro do possível, um posicionamento crítico em relação a formação, avançando na 

consolidação de cursos voltados para a formação do profissional reflexivo para um 

viés mais crítico, como com as parcerias entre as universidades e secretarias 

municipais.  Porém, essas políticas deixaram impactos negativos como o fechamento 

e a nucleação de escolas multisseriadas em todo Brasil.  
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A nucleação possibilitou a seriação das escolas rurais, no entanto, esta não 

permaneceu por muito tempo e, em 2015, foi retomada trazendo muitas tensões e 

desafios entre a escola rural e a escola do campo. Estas são apresentadas no capítulo 

que segue. As tensões e os desafios são trazidos a partir de relatos das professoras 

que atuam nas escolas multisseriadas de Goioxim. 
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4 FORMAÇÃO CONTINUADA DAS PROFESSORAS: TENSÕES E DESAFIOS 

NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO  

Este capítulo apresenta as tensões e desafios da escola rural-campo de 

Goioxim, a partir dos relatos das professoras que participaram do grupo focal. A opção 

por gênero, na organização das participantes decorre do predomínio das mulheres, 

no magistério municipal e nas escolas multisseriadas do campo. São dois professores 

e 21 professoras. Assim, o enfoque no feminino destaca a presença da mulher, da 

professora que busca a superação da escola rural. As professoras possuem 

conhecimentos, construídos a partir de experiências subjetivas e profissionais, 

produzidos na cotidianidade (ROCKWELL, et al. 1995), ligados às vivências como 

mulheres, mães, esposas, agricultoras e professoras. Assim, a formação continuada 

ocorre dentro de uma conjuntura política e social, portanto, a docência, na perspectiva 

da EdoC exige postura política, diante das contradições inerentes ao sistema 

capitalista.  

Os estudos sobre a formação continuada de professores que atuam nas 

escolas multisseriadas apresentam as tensões entre a escola rural-campo, com o 

desafio de pensar a educação como prática social, uma educação ligada com a vida, 

que busca a transformação social e estrutural (NETTO, 1994).  E como adverte 

Mészáros (2008), a educação é permanente, continuada, senão, não é educação. 

Assim, as concepções que embasam a EdoC (CALDART, 2018), pautam a 

superação da sociedade atual, na busca de romper com práticas educativas 

alienantes, pautadas em transferência de conhecimentos, pois, conforme Freire 

(2013, p. 27), a educação bancária, “[...] deforma a necessária criatividade do 

educando e do educador [...]”. Afirma que o professor tem o papel não só de ensinar 

conteúdos, mas de ensinar a pensar certo. O ensino mecânico, a memorização, 

impossibilita o avanço da criticidade, da leitura do que ocorre no país, na cidade, no 

bairro, como se os livros nada tenham a ver com a realidade “A realidade com que 

eles têm que ver que vai virando cada vez mais um dado aí, desconectado do 

concreto” (p. 29).  Ou seja, quando a escola não consegue fazer a criança se apropriar 

dos conceitos científicos a partir dos conceitos espontâneos, adquiridos no cotidiano, 

não constrói as bases necessárias para que a aprendizagem avance para a 

criticidade, sendo a aprendizagem fator de desenvolvimento (LEONTIEV, 2005, p. 19).  
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A prática pedagógica não pode se resumir a leitura, escrita e operações 

matemáticas, aquilo que é considerado essencial para a vida produtiva, a EdoC como 

uma teoria social, exige que a escola possibilite desvelar os instrumentos de 

exploração, opressão, e reprodução da sociedade burguesa (NETTO, 1994).  Como 

na perspectiva de Marx (1998), a prática impulsiona a produção de conhecimento 

teórico e este retorna como guia da prática, a escola como instituição formal de ensino 

nessa perspectiva exige intencionalidade e finalidades que possibilitem a análise das 

contradições a partir dos conteúdos da realidade (FREITAS, 2007).  

A realização do grupo focal possibilitou trazer questões significativas 

envolvendo a escola, dessas, algumas questões se colocaram como tensões e 

desafios e passaram a ser categorias de análise.  Sendo: a) a tensão e os desafios  

entre a escola rural e a escola do campo, como transgredir o paradigma da multissérie; 

b) a necessidade de tencionar o lugar da criança na escola; c) As tensões e desafios 

no planejamento: Como planejar, como organizar os conteúdos, o tempo? d) as 

tensões e desafios entre conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos 

(SAVIANI, 2011).  

As tensões-desafios apresentadas serão analisadas a fim de, projetar a 

transformação da escola seriada.  Enfim, o capítulo contém 5 sessões, iniciando pela 

análise da escola rural e escola urbana.  

4.1 TENSÕES E DESAFIOS – TRANSGREDIR A ESCOLA RURAL PARA 

CONSTRUIR A ESCOLA DO CAMPO 

A transgressão da escola rural (HAGE, 2015) e a construção da escola do 

campo são permeadas por tensões e desafios que precisam reconhecidas para além 

da aparência em busca de sua essência. Mészáros (2008), pontua que é “preciso 

perseguir de modo planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle 

exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis, bem como todos os meios 

ainda a ser inventado e que tenham o mesmo espírito” (p. 35).  Os povos do campo 

precisam buscar os direitos (MOLINA, 2012) constitucionais, a vida digna, trabalho, 

educação entre outros, no entanto, estes devem ser pensados, repensados, 

formulados e reformulados, considerando especificidades locais.   

As tensões apresentadas comprovam que a Educação Rural ainda mantém a 

escola rural e que o tensionamento a partir de suas colocações desafiam as 
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professoras para superação do paradigma rural. As primeiras afirmações que as 

professoras trouxeram são de que ainda trabalham com as concepções de educação 

rural e que existe preconceito com as escolas do campo e alguns pais preferem 

mandar os filhos para estudar na escola urbana. As falas/depoimentos das 

professoras 1 e 2: 

É trabalhada mais na Educação Rural; (Professora 1).  
 
Penso eu que não tem mais gente no campo. Não é criança, todo mundo, tá 
diminuindo a população do campo. - Não têm, as escolas fecharam e ficou 
pior ainda. [...] Eu vejo que... eu tenho duas crianças aqui que moram o quê? 
Dá uns quinhentos metros da escola, e eles embarcam no ônibus e vão 
estudar no Goioxim. Vão para o Goioxim e deixam a escola aqui.  [...] existe 
preconceito entre nós. [...] as escolinhas, as professorinhas, os aluninhos. Eu 
briguei muito. Sempre diminuindo. (Professora 3). 

A Educação Rural prevalece e segundo elas está ficando difícil manter a escola 

no campo, as pessoas estão indo embora do campo, as longas distâncias percorridas 

pelas crianças, as matriculam na escola urbana e as condições de trabalho 

possivelmente potencializam o êxodo rural, fazendo com as escolas do campo vão 

ficando sem estudantes. Compreender as contradições da organização da sociedade 

capitalista exige a compreensão de que a luta de classes se expressa tanto no campo 

como na cidade (VENDRAMINI, 2009).  

Dados encontrados no site QEdu: Use dados e transforme mostram o número 

escolas públicas da rede municipal na área rural, vem reduzindo em nível nacional, 

estadual e municipal. O quadro abaixo mostra dados comparativos dos anos de 2010 

a 2018 referentes ao número de escolas rurais públicas. 

TABELA 5 - Número de escolas públicas da rede municipal em 2010 e 2018 

LOCAL 2010 2018 

BRASIL RURAL  68. 332 51. 630 

URBANA 33. 427 52. 263 

PARANÁ RURAL 1.104 803 

URBANA 2.256 2.283 

GOIOXIM RURAL 10 5 

URBANA 1 1 

Fonte: organizado a partir do QEdu – Paraná.  
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Os dados mostram que, de 2010 para 2018 no Brasil, o número de escolas 

rurais teve uma redução de 16.702 escolas, enquanto as urbanas aumentaram para 

18.836. No Paraná a redução foi de 301 escolas rurais e na área urbana teve um 

aumento de 27 escolas e, em Goioxim, a redução de escolas rurais foi de 5 escolas,  

a urbana se manteve com 1 escola, variando apenas o número de matrículas das 

áreas urbanas e rurais, como apresentam os dados a seguir.  

TABELA 6 - Matrículas na Rede municipal no Brasil/ Paraná/Goioxim – 2018 

Local 1º 2º 3º 4º 5º 

urbana Rural urbana Rural urbana Rural urbana Rural urbana Rural 

Brasil 1.531.230 382.329 1.543.083 382.872 1.728.293 452.453 1.687.321 458.349 1.664.352 453.764 

Paraná 16.613 8.679 121.089 

 

9.091 124.037 9.145 124.802 9.644 120.340 10.045 

Goioxim 62 27 51 23 53 43 70 40 72 54 

Fonte: organizado a partir do QEdu – Paraná 

Estes dados mostram que no Brasil, na escola urbana o 1° ao 5º ano são 

8.154.279 crianças matriculadas, na área rural são de 2.129.767 matrículas, ou seja, 

na área urbana são 6.024.512 matrículas a mais que nas escolas rurais municipais; 

No Paraná, são 606.881 matrículas nas escolas municipais urbanas e 47.414 nas 

escolas rurais, uma diferença de 559.496 matrículas, ainda sem considerar as 

matrículas do 1º ao 5º ano nas escolas privadas. Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2015, a maior parte da população 

brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas e 15,28% vive em áreas rurais. 

No Paraná, segundo o IPARDES (2010), 8.906.442 pessoas residiam nas 

cidades, ou seja, o estado tem 85,3% de urbanização. As áreas rurais, nesse mesmo 

período tinham 1.533.159 habitantes, sendo que quase toda população estava 

vinculada as atividades agrícolas, sendo que, entre os anos 2000 e 2010, as áreas 

rurais foram se esvaziando lentamente. As mesorregiões mais urbanizadas são a 

norte central e Oeste, regiões metropolitanas de Curitiba e as mesorregiões que 

apresentam maior população rural são a Sudeste e a Centro-Sul. 

Essa informação corrobora com a informação de que em Goioxim, que faz parte 

da mesorregião Centro-Sul e que a maior parte da população é rural, o município em 

si possui características da ruralidade, pois a maior parte das atividades econômicas 

está voltada a agricultura. Porém, é possível visualizar que as matrículas na escola 

municipal urbana são maiores que nas 5 escolas do campo, são 308 matrículas do 1º 
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ao 5º na Escola Municipal Governador Moysés Lupion e 187 nas demais escolas 

municipais, ou seja, uma diferença de 121 matrículas a mais na área urbana.  

Considerando que a maior parte da população do município mora na área rural, 

o indicativo é que muitas crianças que residem próximas às escolas do campo estão 

matriculadas na escola urbana, percorrendo diariamente longas distâncias com o 

transporte escolar. Questiona-se por que vir para a área urbana em vez de buscar 

seus direitos em estudar na escola mais próxima a comunidade? Seria a valorização 

do urbano sobre o rural?   

Emerge na fala das professoras duas questões a pouca resistência em relação 

ao fechamento das escolas e o preconceito em relação às escolas do campo. O 

fechamento da multissérie trouxe conflitos, mas praticamente não teve resistência.  

Os pais não aceitaram, né. Teve, teve aquela briga, aquela discussão, mas 
os pais na verdade, pouco tinha conhecimento. [...] Era corte de gastos, né. 
Sempre era corte de gastos, né. Era muito caro, né, manter uma escola. E se 
for olhar, o transporte, se olhar, levar o professor, o difícil acesso.  [...] Eu não 
participei, nós só acolhemos os alunos e acolhemos os professores na nossa 
escola. Porque as escolas eram muito precárias naquela época, né. Era uma 
sala, a cozinha e uma área. Depois que foi construído um prédio. 
(PROFESSORA 10). 

 As reclamações sobre o transporte escolar foram unânimes, os relatos 

pontuaram questões de precariedade e manutenção de veículos, até o excesso de 

faltas em dias chuvosos, pois as estradas rurais em muitos momentos não permitiam 

o tráfego dos veículos. Uma das professoras relatou que o fechamento das escolas 

foi para cortar gastos, mas que em contrapartida hoje os professores precisam receber 

o difícil acesso para chegar às escolas.  

O transporte escolar é um dos fatores negativos desde que as escolas foram 

nucleadas.  Segundo elas, os alunos faltam demais.  

O que mais faltava era esses transportes terceirizados [...] e outro motivo dos 
pais faltar: o conselho tutelar [...] que o aluno não poderia reprovar por causa 
dos dias de chuva que o transporte não vinha. Aí, os pais foram se 
acostumando e se acomodando. Então se pode justificar que meu filho não 
vai na escola por causa do transporte, então eu vou me acomodar também. 
(PROFESSORA 1).  
A falta dos alunos e transporte. [...] Porque assim, eu vejo que faltam demais, 
demais, demais as crianças. (PROFESSORA 4). 

As professoras se mostram angustiadas com o excesso de faltas das crianças, 

e também com a participação dos pais na escola que, segundo elas, diminuiu. Nas 
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antigas multisséries, as escolas ficavam nas comunidades a participação dos pais era 

mais efetiva. Elas levantaram questões como: Os gastos com transporte escolar são 

menores que manter as escolas na comunidade? Portanto, deixaram uma proposição 

para pesquisas futuras, a realização de estudos sobre o financiamento da educação 

municipal em relação a pagamento de professores, gastos com manutenção de 

escolas infraestrutura, materiais escolares, merenda escolar e transporte escolar. As 

tensões apontam para a necessidade de compreensão em relação das contradições, 

mediações e determinações entre a estrutura e a conjuntura (FRIGOTTO, 2011). 

Assim, as políticas públicas (MOLINA, 2012), tratadas no capítulo 2 explicam como a 

racionalização de recursos, a municipalização e a descentralização vêm implicando 

na organização das escolas do campo (JANATA e ANHAIA, 2015).  

Mariano e Sapelli (2014) afirmam que, em nome da racionalidade técnica e da 

otimização das escolas consideradas pequenas, se estabeleceu o fechamento das 

escolas e foi implementado a política do transporte escolar “levando os estudantes do 

campo para a cidade ou à negação da escolarização aos sujeitos que vivem no 

campo.” (p. 3).    

Os estudos organizados por Antunes-Rocha e Hage (2015), mostram que as 

multisséries eram escolas com estrutura precária, organizadas num único espaço 

físico, sem espaço para cozinha, biblioteca e até mesmo banheiros. Também estão 

desenvolvendo estudos sobre o transporte escolar e construindo indicadores de 

qualidade dos serviços ofertados. Nos relatos, pouco se falou sobre o espaço físico, 

mas as fotografias apresentadas no capítulo três mostram que as escolas 

multisseriadas de Goioxim, as mais antigas, apresentavam precariedade nas 

estruturas físicas.  As professoras salientam que havia envolvimento dos pais com a 

escola antes da nucleação. Eles ajudavam na organização e manutenção do espaço. 

Isso contribuía com o sentimento de pertencimento.  A partir da nucleação, a 

participação dos pais diminuiu, alguns até tentaram resistir para que as escolas não 

fossem fechadas, mas segundo elas, não haviam argumentos para manter a escola 

na comunidade.  

Aqueles pais ajudavam a gente, quando a escola era menor. (PROFESSORA 
2) 
E pra nós professores que trabalhamos na escola a gente perde um pouco 
da identidade, você não pertence a lugar nenhum. Porque por mais que você 
queira fazer a diferença, é naquele local. [...] E com certeza você perde um 
pouco da identidade e do pertencimento de cada escola. Você não pertence 
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a lugar nenhum, é esse sentimento que eu sinto. É você chegar... antes eu 
me envolvia mais. (PROFESSORA 10).  
Perde a identidade. O pertencimento. Veja, é uma comunidade, pra formar 
uma escola, né. Quantas lutas pra trazer aquela escola. Teve pais que 
construiu carteiras, teve pais que ajudou a construir. (PROFESSORA 11).  

A afirmativa que a perda da escola pela comunidade fez com que os pais 

participassem menos da escola influencia na identidade dos sujeitos. O fechamento 

de escolas contribuiu para o êxodo rural, e a falta de conhecimento inviabilizou o 

diálogo entre gestores e comunidades. Alguns pais questionaram sobre o transporte 

escolar, que no decorrer dos anos vem apresentando muitos problemas, ocasionando 

o excesso de faltas dos alunos. Além disso, há também o comodismo de alguns pais 

diante a possibilidade de justificativa das faltas dos estudantes.   

Devido à delimitação de tema, não será aprofundado a questão da identidade 

camponesa. No entanto, conforme Schwendler et. al. (2010),  

Discutir a dimensão da identidade camponesa relacionada com o contexto 
histórico, com a materialidade social na qual os sujeitos produzem sua 
existência implica em olhar para a histórica da formação do povo brasileiro, 
para o processo de dominação social, política e econômica, para estrutura de 
classes, bem como para resistência cotidiana dos trabalhadores em 
específico, do campesinato [...] 
[...] embora se reproduza em sua prática cotidiana elementos da identidade 
social legitimadora, a partir dos valores da classe hegemônica, por estar 
imerso nas relações sociais capitalistas, insere-se a identidade de resistência 
bem como na de projeto, tendo em vista seu vínculo histórico em torno da 
formação de um modo de vida, bem como um projeto de transformação 
social, especificamente através da organização de movimentos sociais. (p. 
159 - 160).    

A partir do exposto, manter a escola no campo é uma questão de resistência, 

de direito à educação, trabalho e cultura, pois estas precisam relacionar-se com a vida 

dos sujeitos, valorizar a identidade dos sujeitos, sem legitimar os valores 

hegemônicos, e assim a tensão entre rural-campo exige a transgressão da escola 

seriada, urbana, organizada na lógica capitalista (FREITAS, 2003). Ao serem 

nucleadas, as escolas rurais, aderiram à seriação, isso durou pouco tempo e, em 

2015, a multissérie foi retomada devido à redução do número de matrículas em todas 

as escolas municipais de Goioxim. As escolas ficaram com turmas seriadas, 

multisseriadas, bisseriadas e trisseriadas. Outro sofrimento para as professoras, visto 

que estas consideram que a turma seriada como melhor opção para qualidade do 

trabalho pedagógico.  
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É possível perceber essas contradições quando as professoras relatam que, 

com o fechamento de escolas, as pessoas foram vendendo ou arrendando suas terras 

para os fazendeiros. Ou seja, os grandes proprietários vão ampliando suas áreas 

produtivas, enquanto os pequenos agricultores vão ficando a margem do processo 

produtivo organizado na lógica capitalista, o lucro engole os pequenos produtores 

(SANTOS, 2017). Emerge a questão agrária como necessária discussão por aqueles 

que defendem a EdoC (STÉDILLE, 2012). Essa questão foi comentada pelas 

professoras 2 e 9. 

Os fazendeiros estão tomando conta, lá não tem mais mato... [...] e o pequeno 
agricultor o que faz, fica sufocado arrenda pra eles. (PROFFESSORA 2) 
Ou vende e vai embora, que é o caso na primeira escola que eu trabalhava. 
Eu comecei trabalhando com 18 alunos, lembro até hoje e em cinco anos, eu 
fiquei sem alunos...[...]. Aí eu tive que ir pra outra escola, fechou a escola 
porque eu não tinha mais alunos. Porque o povo foi indo, foi indo embora. Aí 
vem o fazendeiro vai deixando sufocado aquele povo né, no meio tem 
aqueles pedacinhos de terra, ele acaba vendendo e acaba indo embora e aí 
que vai nossos alunos junto, nós não temos mais alunos. (PROFESSORA 4) 
[...] na nossa comunidade tinha duas escolas né. [...] Então na época, quando 
Goioxim foi a município, [...] juntou né, as escolas. [...] Eu acredito que foi bom 
naquela época. [...] E essa escola tinha 100 alunos. Então, [...] sério, né. 
Nossa, foi assim muito bom. Mas a gente não conseguiu permanecer com 
todos esses alunos na escola né, aí foi caindo a cada ano. (PROFESSORA 
9) 

Essa reflexão coloca a necessária problematização dos meios de produção da 

vida no campo.  Ou seja, as professoras que anseiam pela escola do campo precisam 

compreender como se estruturam os modos e meios de produção no campo brasileiro. 

Além de discutir sobre o agronegócio, a agricultura familiar e a agricultura camponesa, 

é necessário problematizar essas questões para além da escola, pois, no que diz 

respeito aos camponeses que residem no campo, essa questão implica o confronto 

entre capital e trabalho (CALDART, 2018), problematizar os tipos de agricultura que 

os agricultores do município praticam e como esta questão se relaciona com a questão 

do êxodo rural.  

Conforme Stédille (2012) e Leite e Medeiros (2012), o agronegócio está 

relacionado com o uso da tecnologia e mecanização, o que reduz a mão-de-obra no 

campo, não a excluindo totalmente, mantendo o necessário para produzir. No entanto, 

uma parte dos trabalhadores não têm seus direitos trabalhistas garantidos. Além, das 

formas degradantes de trabalhos análogos à escravidão. O agronegócio é combatido 
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por movimentos sociais que criticam a concentração de terras, sua matriz tecnológica, 

o uso de sementes transgênicas, o uso abusivo de agrotóxicos e insumos.  

Já agricultura familiar e camponesa faz parte da produção de pequenos 

agricultores, Neves (2012), ressalta que agricultura familiar corresponde à 

organização da produção em que a família, organiza e executa as atividades na 

propriedade está vinculada a agricultura familiar, sendo estes usuários do programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A agricultura 

camponesa é marcada por uma relação socioambiental. Carvalho e Costa (2012), 

salientam que nesse modo de fazer agricultura, valorizam-se as vivências em família, 

as relações com a comunidade, as crenças e os valores religiosos se fazem presentes 

nas práticas de produção, são valorizadas práticas de cooperação entre familiares e 

comunidade.  

Esta breve retomada sobre os modos de fazer agricultura permite visualizar que 

agronegócio e agricultura familiar (NEVES, 2012) e camponesa (CARVALHO e 

COSTA, 2012), divergem quanto às concepções de organização do campo, um vê 

como lugar de produção de monocultura, com processo intenso de degradação 

socioambiental e outro é voltado para as relações sociais e preservação do meio em 

que se vive, ou seja, são projetos societários antagônicos (FRIGOTTO, 2010).  

Os relatos das professoras possibilitaram identificar o posicionamento destas 

em relação à escola rural e propor aspectos sobre a escola do campo. Este foi 

organizado no quadro abaixo:  

QUADRO 3 - Síntese e proposições sobre Escola Rural e Escola do Campo-
Goioxim-PR- 2020 

ESCOLA RURAL ESCOLA DO CAMPO 

 Aluno/cliente Sujeito 

 escola seriada Forma escolar de acordo com as 

especificidades. 

Disciplinas  Conteúdos articulados 

Aprendizagem de conhecimentos 

elementares (leitura, escrita, operações 

matemáticas e noções de ciências)  

Aprendizagem dos conhecimentos 

científicos, produzidos pela humanidade. 

Aprovação/reprovação Progressão continuada valorizando os 

tempos do desenvolvimento humano. 

Formação para o trabalho Formação para a vida, trabalho e cultura 

Valorização do urbano Valorização da identidade camponesa 
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Professor não planeja Professor tem autonomia para planejar 

Os pais assumem as responsabilidades 

de manutenção de infraestrutura e serviços junto 

aos (responsabilidade do estado) 

Participação de todos de forma 

democrática em que cada um assume de forma 

cooperativa suas responsabilidades. 

Escola nucleada Escola na comunidade 

Fixar o homem no campo Possibilitar aquisição de conhecimentos 

para que escolha o lugar onde quer viver. 

Não relação problematiza as questões 

de produção. 

Relação com a questão da terra e da 

produção.  

Não há luta-resistência Lutas coletivas por garantia de direitos.  

Fonte: a autora, 2020. 

O quadro possibilita visualizar como a escola é pensada dentro dos paradigmas 

rural e campo. Assim, a escola rural nucleada se caracteriza com organização seriada 

em que o aluno, visto como cliente, necessita aprender conteúdo específicos que o 

formam para o trabalho, valorizando conhecimentos urbanos, mas com intuito de fixá-

lo no campo. A escola do campo é planejada e organizada pensando nas 

especificidades locais e no sujeitos, o professor planeja valorizando o tempo de 

desenvolvimento da criança, cujos conteúdos são partem da realidade para a 

aquisição do conhecimento científico, considerando as relações com a vida, a terra e 

o trabalho dos sujeitos, seja no campo ou na cidade. Assim, uma adapta o sujeito a 

sociedade capitalista e as relações de produção, outra, exige a tomada de 

posicionamento e organização de lutas coletivas.  

Tratada a tensão entre a escola rural e a escola do campo, fica a proposição 

que a formação continuada das professoras das escolas do campo, deve considerar 

a necessidade de estudos voltados para as questões agrárias, os modos de uso, 

produção e organização da propriedade privada. As análises sobre a questão agrária 

poderão contribuir para a compreensão das concepções de projetos societários 

antagônicos, e como a forma escolar seriada contribui para manutenção da divisão de 

classes excluindo aqueles que não se adaptam ao sistema. Portanto, ao optar pela 

escola do campo é necessário repensar a forma e o conteúdo, os espaços e o tempo, 

enfim, transgredir a seriada.  

4.2 TENSÕES E DESAFIOS – DA MULTI(SERIADA), PARA OS CICLOS DE 

FORMAÇÃO HUMANA UMA POSSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO CAMPO 
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A mudança de nomenclatura da escola rural, não é suficiente para se 

considerar que a escola é do campo. Essa mudança exige estudos, tomada de 

posição e principalmente o desafio de transgressão da seriada (HAGE, 2015), como 

padrão de qualidade. A seção apresenta o posicionamento das professoras sobre a 

multissérie e como proposição sugere estudos sobre os ciclos de formação humana 

(FREITAS, 2003; ARROYO, 2009) como possibilidade de transformar a escola.  

 As professoras relatam que trabalhar com a multissérie e muito difícil.   

No caso do 4º e 5º ano é mais fácil. Agora se você pega o 1º, 2º e o 3º ano, 
é complicado. Porque, o primeiro, ele vai aprender, há eu quero fazer. Não é, 
igual ao seu. Porque meu segundo ano é bem menos que ... o 1º e o 2º junto 
tudo bem, mas o 2 e o 3º é judiação. É muita malvadeza porque não tem 
como você pegar três tipos de atividades, porque, a gente pode até pegar, 
tranquilo. Só que o segundo, ele vai querer... o que tá mais adiantado, ele vai 
querer trabalhar ali com o 3º e quando chegar no ano que vem... Ele vai enjoa, 
ele vai aprender o que ano que vem? Ele vai enjoa.  E o primeiro fica meio 
desconcentrado no meio do segundo. (PROFESSORA 3). 
Pessoal, eu trabalhei com multisseriada. Hoje eu não conseguiria trabalhar 
da forma que eu trabalhava na multisseriada. O trabalho na multisseriada era 
muito bom naquele tempo. [...] Hoje os alunos ... mudou. Hoje seriado, às 
vezes, você não consegue acalmar os alunos. Imagine multisseriado. 
Enquanto você tá trabalhando com uma turma, os outros, eles virando a sala. 
Seriado já é difícil de você conseguir fazer eles né. [...] O quanto essas 
crianças estão diferentes. E é tudo assim, muito rápido, muito rápido, e eles 
não tem mais interesse em aprender. A escola pra eles não está mais atrativa, 
pra eles tá melhor o joguinho no celular, o computador. Então, eles não têm 
limite, não tem. Hoje, se eu fosse trabalhar na sala multisseriada da forma 
que eu trabalhei, gente eu não conseguiria. (PROFESSORA 4). 

As queixas são da dificuldade de trabalhar os conteúdos com idades diferentes, 

como preparar as atividades, como organizar as crianças para que façam o que é 

proposto. Também a questão da disciplina, elas consideram que os alunos são 

agitados, alguns são mais ágeis que outros, têm aqueles que não mostram interesse. 

Ou seja, a diversidade que emerge na multisseriada é desafiadora, no entanto, a 

superação da escola rural, da escola multisseriada requer, além da mudança da 

nomenclatura, como elas mesmas têm clareza, a valorização das possibilidades.  

 Mariano e Sapelli (2014) salientam que a Educação do Campo não se 

concretiza apenas na adoção de nomenclatura e não pode ser compreendida de forma 

isolada dos processos produtivos das condições materiais e sociais, portanto, estes 

devem estar vinculados à vida, ao contexto que vivemos. Compreender que “[...] na 

sociedade organizada e sustentada em relações capitalistas que expressam 

contradição entre capital e trabalho que se pautam na produção crescente e insaciável 

de mais-valia e não de necessidades humanizadoras” (p. 2). Se a escola reproduz a 
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lógica da sociedade capitalista, consequentemente as necessidades são para formar 

para o processo produtivo e, pela própria natureza contraditória, acaba sendo seletiva 

e excludente, pela hierárquica econômica existente fora da escola (FREITAS, 2003).  

As falas das professoras retratam o cotidiano vivenciado e as experiências que 

por ora parecem ser negativas, devido à junção de turmas que estão em fase de 

alfabetização, o que aprendem no decorrer de um ano letivo acaba se repetindo no 

ano seguinte. A superação das angústias, despertar o interesse das crianças, superar 

o sentimento de impotência, de fracasso, a culpa por não atingirem os resultados, 

questionamentos, apontamentos que exigem que a escola rural seja transformada, 

repensada. As professoras não podem tomar para si toda responsabilidade do ensino, 

e tão pouco se culparem por resultados não satisfatórios. Os comentários a seguir 

apresentam suas angústias.  

Por causa dos níveis que tem na sala de aula, é aquele individualismo que 
você teria que trabalhar né. Um pouquinho mais com aquele, uns conteúdos 
mais específicos, né. [...] Eles estão no mesmo ambiente, né. Você puxa um 
assunto que é pra um que é do segundo... Eu tenho bastante dificuldade com 
os meus lá, porque falam demais, né. Aí você, você vai trabalhar com o 
segundo né. Você vai trabalhar com eles, os outros não se aguentam se não 
responder. Você faz a pergunta que eles já respondem. É claro que isso vai 
atrapalhar, né. Porque eles têm, né... tem uns que tem o tempo de raciocínio 
mais lento, né. Eles têm que pensar um pouquinho mais, aí os outros já né, 
já dão a resposta. Isso é uma coisa que dificulta bastante, né. 
(PROFESSORA 7).  
E é como você falou, sempre fica alguma coisa né. E gera uma ansiedade na 
gente, uma frustração? [...] a parte mais difícil, porque tem aquele que fica 
quietinho que quer aprender e tem aquele que só quer bagunçar e a maioria 
é o que só querem bagunçar. Não tem interesse de aprender. Eles querem é 
ver o que o fulano tá fazendo, querem brincar, mexer. [...] Na hora da leitura, 
em vez de ele ler, ele olha ali e cutuca o outro pro outro ver aquilo ali, sabe. 
Ele tem que interagir com o outro, que o outro pertence ao que ele tá fazendo. 
(PROFESSORA 8).  
Eu sofri muito com esse processo. [... e fechou por causa, da questão de 
aluno. Números de alunos. A clientela, né. Sabe por quê? Porque eu não 
aceitava. Eu acreditava assim, que não era um ponto positivo. [...] a 
multisseriada tem mais coletividade. Mas, [...] assim que fica faltando alguma 
coisa. Eu acho talvez, conteúdo específicos. Talvez você antecipa alguns 
conteúdos, e as vezes você não consegue trabalhar com esse conteúdo. No 
meu ver. A multisseriada, você tem duas ou três turmas e vários níveis dentro 
de uma sala de aula. Então, a seriada você tem uma turma. [...] Eu sofri muito, 
assim, questão, porque eu queria que continuasse seriada. [...] No meu ver 
foi negativo, eu acho que as escolas, que a comunidade perdeu muito. Era 
pela quantidade de aluno, não tinha outro jeito de fazer. Mas eu acho assim, 
que se tivesse aluno, a seriada teria mais, digamos assim, é, qualidade. Eu 
acho, talvez! Pra mim é a palavra certa. Você poderia trabalhar o diferente. 
Você poderia trabalhar, dar mais suporte pra aquelas dificuldades. Teria, né, 
um direcionamento diferente. Porque na multisseriada, por mais que a gente 
diga que não pode a gente sempre acaba antecipando conteúdo. Puxando 
mais pra um e deixando aquele outro. E o professor tá ficando doente, tá 
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ficando saindo frustrado, chega o final do... o que eu errei, onde eu posso 
melhorar... (PROFESSORA 9).  

Ensinar individualmente é importante, ensinar por série é mais rápido. No 

entanto, essa organização da escola seriada atende a necessária mão-de-obra 

capitalista (FREITAS, 2003), e nesse sentido se articula com os interesses capitalistas 

(FRIGOTTO, 2006). Assim, como projetos antagônicos, é contraditório a afirmativa de 

que manter a escola seriada porque esta é muito melhor, há mais possibilidades de 

trabalhar, foca no individual, e em supostos resultados.  

Freitas (2003) questiona a função social da escola “ensinar para submissão é 

excluir” (p. 10), alertando para necessária analise da seriação como forma histórica 

que organiza a escola de forma fragmentada, cuja finalidade social está determinada 

pelas funções sociais do sistema produtivo e que tem na avaliação uma ferramenta 

importante, que define os aptos e não aptos. E com discurso de equidade, sem 

análises sobre fatores socioeconômicos transfere o problema da aprendizagem para 

os indivíduos, para os recursos pedagógicos, para os professores, enfim 

escamoteando a face excludente do sistema escolar seriado.  

O entendimento de que a seriada é a solução para as escolas do campo 

também aparecem nos estudos de Moraes, Barros, Hage e Corrêa (2015). Estes 

salientam que as professoras das escolas multisseriadas, estudadas no estado do 

Pará, entendem que a solução para a multissérie está em transformá-la em seriada, 

assim, também é o entendimento das professoras das escolas multisseriadas de 

Goioxim - PR. “[...] a presença da seriação nas escolas multisseriadas que pressiona 

os educadores em organizar o trabalho pedagógico e desenvolver atividades de 

planejamento curricular e de avaliação de forma fragmentada” (p. 401). Estes afirmam 

que as seriadas estão materializadas na multissérie e que essa visão fortalece o 

discurso do espaço urbano como “lugar de possibilidades, da modernização e 

desenvolvimento, do acesso à tecnologia, à saúde, à educação de qualidade e ao 

bem estar das pessoas; e o meio rural como lugar de atraso, miséria, ignorância e não 

desenvolvimento [...]” (MORAES et.al., 2015, p. 402).  

Na seriada urbanocêntrica, o conteúdo científico está em primeiro plano, sendo 

trabalhada de forma mecânica, linear e disciplinar, tendo na avaliação o requisito para 

o estudante ser aprovado série após série, até chegar à aprovação em uma 

universidade de grande prestígio. As práticas pedagógicas desenvolvidas são 

processos de mediação, no entanto, cabe questionar quem chega à universidade? O 
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paradigma da escola seriada serve para homogeneizar culturas, fortalecer o 

individualismo, a competitividade, a seletividade e a meritocracia, valores que 

contribuem para discriminação, exclusão e desigualdade e manutenção do sistema 

capitalista. 

Portanto, se as professoras das escolas multisseriadas do campo pretendem 

levar a diante a Educação do Campo como concepção de escola, a transgressão da 

multissérie se faz necessária. E como proposição para transformação da multisseriada 

Freitas, (2003), Arroyo (1999), colocam os ciclos de formação. Para tanto, salientam 

que é necessário repensar o papel, o perfil, a função social do professor e da escola, 

nessa perspectiva escola e professores trabalham para o desenvolvimento pleno dos 

seres humanos. Ou seja, uma educação voltada para todos as dimensões humanas 

e as reais condições objetiva e subjetivas que envolvem a vida corpórea material, o 

desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e 

lúdico. A educação que abrange todos os sentidos humanos voltados para sua 

emancipação (FRIGOTTO, 2012). 

Arroyo (2012) salienta que a proposição para superação da multissérie a partir 

dos ciclos de formação humana, requer a restruturação dos tempos, espaços, 

currículos, agrupamentos respeitando os ciclos, os tempos de formação dos 

educandos. Os ciclos como opção político-pedagógica anseiam a construção de uma 

sociedade e de um sistema escolar menos segregador, retomando a educação como 

direito. Para tanto, exige processos tensos de formação em que são interrogadas 

teorias pedagógicas, didática, currículo e docência, analisando processos formadores 

e deformadores, humanizadores e desumanizadores. Exige o aprofundamento sobre 

os tempos e agrupamentos, repensando as multisséries cuja questão central está em 

como é vivido cada tempo humano, não cada ano biológico, ou cada série/ano escolar. 

Mas, cada tempo social, cultural, formadora e socializador de aprendizagem. Como é 

vivida a infância, a adolescência, a juventude e a vida adulta na comunidade. Portanto, 

repensar a escola rural para transformá-la em escola do campo exige a centralidade 

nos sujeitos e suas vivências nos tempos de formação.  

A partir dessa reflexão vem à centralidade da infância, a criança sujeito das 

aprendizagens na superação da escola rural-campo23. Qual o lugar da criança na 

 
23 As palavras rural-campo indicam a tensão que existe entre as concepções.  
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escola rural e na escola do campo? A tentativa de responder essa questão compõe a 

próxima seção.   

4.3 TENSÕES E DESAFIOS – O LUGAR DA CRIANÇA NA ESCOLA RURAL-

CAMPO 

Lugar de criança é na escola! Podemos dizer que a grande maioria da 

população pensa e defende isso. Mas que escola? 

A reflexão sobre o lugar da criança na escola rural-campo está relacionada às 

concepções de educação rural e educação do campo e, como estas veem os sujeitos 

no processo de ensino-aprendizagem. As falas e os relatos das professoras sobre o 

cotidiano das crianças nas escolas e na sala de aula possibilitam a discussão para o 

entendimento sobre o papel da criança na escola rural-campo. 

De acordo com o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA), no art. 2º 

“Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos”. Criança é a 

fase do período da infância e na escola do campo é o primeiro tempo de formação 

humana (ARROYO, 2012). Nesse primeiro tempo de formação humana, a professora 

2 enfatiza as condições em que algumas crianças vivenciam cotidianamente para 

frequentar as escolas multisseriadas de Goioxim.  

[...] crianças chegam, a maioria reprovam de ano, a maioria uma por ter a 
distância né, crianças pequenas que estudam aqui, de pré-escola, todos eles 
sem café, sem se alimentar direito, situações precárias de vestuário de tudo, 
no inverno, então essas crianças elas chegam com o aprendizado muito ruim. 
[...] Nosso filho não tendo aula, nosso filho dorme na aula, porque o que eles 
têm aqui, eu acho que nas cidades, não acontece isso; além da canseira 
deles virem tão longe, a maioria vem mais por causa do bolsa família, do 
interior, do interior de Goioxim no caso.(PROFESSORA 2). 

 A partir do relato da professora é possível afirmar que as condições básicas de 

vestuário e alimentação de algumas crianças são precárias e influenciam na 

aprendizagem, ocasionado reprovações. Para Ribeiro (2012), a escola rural se 

organiza de acordo com a escola urbana sem se preocupar com as características 

dos sujeitos que a frequentam. As crianças filhas dos camponeses residem e 

trabalham com a família na zona rural, muitas vezes esse trabalho é desvalorizado e 

traz pouco rendimento, ocasionando certas privações de condições básicas de 

alimentação e vestuário. As condições materiais de existência implicam no 
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desenvolvimento da vida como um todo (FRIGOTTO, 2012).   

 As crianças que frequentam a escola rural-campo desenvolvem várias 

atividades como ajudar nos afazeres domésticos, cuidar da casa; lavar louça, lavar 

roupas, recolher lenhas e cuidar dos irmãos mais novos. Na propriedade ajudam 

cuidar da horta, debulhar milho, puxar silagem, tirar leite, ajudam a levar o gado para 

o pasto, separar os terneiros, ajudam na ordenha mecanizada das vacas, outros tem 

criação de galinha e de porco para consumo próprio. Na psicologia histórico-cultural 

“a atividade é a relação que se estabelece entre o sujeito e o mundo, sujeito-objeto e 

é mediada pelos atos humanos” (PASQUALINI, 2013, p. 76). Assim, os processos 

reais vivenciados pelas crianças impulsionam o desenvolvimento psíquico e cada 

atividade aprendida, possibilita novas aprendizagens se desenvolvam.  

Os pais, ao dividir as tarefas das crianças, geralmente dividem de acordo com 

as possibilidades de realização, os mais novos aprendem com os mais velhos. Os 

maiores que trabalham com os adultos, dirigem máquinas agrícolas de pequeno porte, 

ajudam a quebrar e puxar milho. A relação da criança com o ambiente e com a 

natureza é intensa desde o trabalho até a diversão, andam a cavalo, brincam nos rios, 

cachoeiras, andam em trilhas nas matas observando os pássaros.  

Assim, o professor da escola rural-campo, necessita de uma formação sólida e 

consistente sobre o desenvolvimento psíquico da criança. E no paradigma da EdoC, 

propõe-se a psicologia histórico-cultural, pois de acordo com Pasqualini (2013), a 

aprendizagem da criança é fonte de desenvolvimento por excelência, ela avança 

conforme se apropria na medida que os processos educativos promovem a 

“apropriação da cultura e a complexificação da atividade” (p. 94).  

Por outro lado, há também crianças que são exploradas pelo trabalho infantil, 

como as que trabalham junto com as famílias em fornos de carvão. As professoras 

relataram que mesmo as crianças que não têm bom desempenho na escola, realizam 

várias operações voltadas para a produção.  

Sim, ele vai saber quanto o pai tem pra receber, quanto tem pra dar para o 
empregado, quanto tem que pagar pro trator, para carregar a tal lenha, de 
onde pegou essa lenha, de quem, quem deu ou vendeu, de onde saiu? Assim, 
um monte de coisa. (PROFESSORA 2) 
[...] questão do trabalho da realidade, [...] a questão dos produtores, quanto 
dá do leite? o preço? Eles desenvolveram essa questão. Até eu tava falando. 
[...] lá ainda se faz carvão, né. Se produz carvão. Eu até hoje não sei como é 
que eles medem aquele carvão, sabe. E as crianças, eles sabem até quantos 
sacos de carvão lá, a quantidade dá um metro. Sabe. Então é bem 
interessante. Eles ajudam. (PROFESSORA 3) 
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Em relação ao leite, ao litro. Eles conhecem né. (PROFESSORA 5) 

Ou seja, realizam cálculos voltados ganhos e gastos com a propriedade, 

participam das negociações junto com os pais. E tem aqueles que trabalham em 

serviços precários como em fornos de carvão, esse trabalho exige muito esforço das 

crianças. Crianças, que geralmente trabalham em serviços mais forçados ou em 

condições precárias, acabam não obtendo bons resultados, e conforme Arroyo (2012), 

políticas educacionais que reduzem o direito a educação voltado a competências e 

habilidades, empobrecem a formação do trabalhador ficando para estes apenas 

conhecimentos elementares de letramento, operações matemáticas e noções básicas 

de ciências, ou seja, educação precária, para trabalho precário.  

Conforme Ribeiro (2012), a escola rural exclui o trabalho agrícola, sendo 

pensada e planejada para formar o trabalhador da indústria, ou seja, a escola rural 

tem suas finalidades, programas, conteúdos e métodos definidos pelo setor industrial, 

apresentando e valorizando costumes e linguagens valorizados por esse setor.  A 

escola do campo pensa o campo com e para os sujeitos do-no campo (CALDART, 

2012), assim é essencial repensar a forma e o conteúdo da escola multisseriada, pois, 

conforme Marsiglia (2011), Pasqualini (2013) Saviani (2011), Marx (1998), a relação 

do ser humano com a natureza através do trabalho traz implicações para um processo 

educativo. Pois, através do trabalho a natureza se transforma para satisfazer suas 

necessidades. A escola como instituição social e a educação como direito precisam 

ser pensadas e planejadas a partir dos conhecimentos espontâneos e transformá-los 

em conhecimentos científicos, saberes elaborados, construídos historicamente pela 

humanidade (SAVIANI, 2011).  

Para Munarim (2008), os povos do campo não prescindem do direito à 

igualdade; na mesma medida, ao cultivarem identidades próprias, são sujeitos de 

direito ao trato diferenciado. Ou seja, a construção da escola do campo está ligada a 

garantia de direitos para as populações do campo, direitos que envolvem as condições 

matérias necessárias a uma vida digna (MOLINA, 2012). A professora relata que além 

das condições materiais, a criança que estuda na escola rural-campo deve ter os 

mesmos direitos da criança que estuda na escola urbana.   

[...] a gente fala, fala para as crianças e até para meu filho eu falo: - Nós 
moramos no campo é claro que você vai estuda fora, mas você vai volta e 
trabalha na terra que a gente tem né. Ele pode trazer o conhecimento que ele 
tem, pode sobreviver aqui também, tendo uma vida boa, né. Podendo usufruir 
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de tecnologia de coisas boas, não há necessidade de você ir lá estuda e ficar 
morando fora, né.  Você pode voltar, pro teu lugar, pra tua terra e sobreviver 
bem embora seja pouco o espaço se você trabalhar bem você pode 
sobreviver dessa forma (PROFESSORA 7).  

 Para Fernandes, Ceriolli e Caldart (2011), a escola pode contribuir com o 

desenvolvimento rural, para tanto, “precisa desenvolver um projeto educativo 

contextualizado, que trabalhe a produção do conhecimento a partir de questões 

relevantes para intervenção social (p. 53). Caldart (2002) salienta, que olhar para 

educação como direito, exige pensar em uma educação com o jeito de educar, quem 

é esse sujeito deste direito, de modo a construir uma qualidade de educação que 

forme as pessoas como sujeitos de direitos. Ou seja, a educação como direito precisa 

vincular-se a processos de desenvolvimento objetivo e subjetivo, contribuir para que 

os filhos do camponeses adquiram os conhecimentos necessários para garantir suas 

condições materiais de existência, tendo trabalho, cultura, lazer, acesso a saúde, entre 

outros direitos sociais que garantam qualidade de vida.   

A criança, ao entrar na escola, já possui uma série de aprendizagens que 
Vigotski denomina “pré história da aprendizagem”. No entanto, essas 
aprendizagens não garantem uma continuidade entre elas e as 
aprendizagens escolares (VIGOTSKI, 2006). O educador, como um parceiro 
mais experiente, é aquele que faz a mediação da criança com o mundo de 
forma intencional, buscando as máximas possibilidades de desenvolvimento 
do indivíduo. O professor tem a experiência do uso social dos objetos e 
quando se relaciona com a criança, proporciona-lhe a vivência de uma 
operação que organiza uma atividade interpsíquica, externa ao sujeito, que 
será internalizada por ele na medida em que também tiver a experiência 
individual, objetivando- -se naquele objeto da cultura que lhe foi apresentado. 
Essa mediação que expõe o sujeito à cultura deve ocorrer dentro daquilo que 
Vigotski chama de nível de desenvolvimento iminente. Para entendê-lo, é 
preciso conhecer também o conceito de nível de desenvolvimento efetivo, 
que estabelece aquilo que a criança já sabe e é capaz de realizar sozinha. 
Segundo Vigotski (idem, p. 111), o nível de desenvolvimento efetivo refere-
se ao “[...] nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança 
que se conseguiu como resultado de um específico processo de 
desenvolvimento já realizado”. Já o nível de desenvolvimento iminente 
apresenta aquilo que a criança ainda não consegue resolver de maneira 
autônoma, mas que com auxílio é capaz de solucionar. É justamente na zona 
de desenvolvimento iminente que o educador deve atuar, para torná-la 
desenvolvimento efetivo e avançar rumo a um maior grau de apropriação do 
conhecimento, fazendo com a criança e não para ou por ela (MARSIGLIA, 
2011, p. 36).  

 A partir do exposto se afirma que interação, a mediação a partir do que a criança 

sabe, ou seja, do conhecimento efetivo, o professor como mediador do processo, a 

partir de atividades planejadas pode possibilitar situações que favoreçam o 

desenvolvimento iminente, o desenvolvimento psíquico em direção aos 



   
 

163 
 

conhecimentos científicos.  A proposição vem de encontro com os passos da 

pedagogia histórico-crítica, que partindo da prática social, problematiza o conteúdo a 

partir do que a criança conhece, o professor como mediador possibilita o acesso a 

materiais e situações que a criança se instrumentalize, ou seja, estude os conteúdos 

científicos e a partir desses análises retornem para a prática social inicial. Aliada a 

essa teoria pedagógica vêm os estudos de Vigotski e a psicologia histórico-cultural, o 

estudo sobre isso é essencial para o entendimento de como a criança avança dos 

conceitos espontâneos para os conceitos científicos, portanto, fica a proposição de 

estudos a partir das teorias críticas para formação continuada das professoras que 

anseiam ter formação teórica sólida para concretizar a escola do campo.  

A valorização desses conhecimentos também é importante como apresenta os 

relatos a seguir: 

Em relação aos filhos, as crianças que moram no campo eles não têm o 
mesmo direito do que aqueles que moram na cidade. Por exemplo, o meu 
filho ele já se forma, ele tem interesse de ir para universidade, mas como que 
ele vai sair daqui para ir pra universidade? A renda dele não é suficiente pra 
manter um carro todo dia pra levar ele pra Goioxim pra pegar o ônibus e pra 
voltar pra casa. E alugar uma casa no Goioxim, pra deixar ele lá a Deus dará, 
solto na cidade também é preocupante. E que incentivo tem pro povo daqui 
estudar e ir pra universidade. Não tem. Não tem como o povo continuar 
morando aqui, pra ter o acesso à universidade, não tem. Ou ele vai embora, 
ou fica sem estudar, a vida inteira trabalhando de peãozinho por dia aí, 
terminou o ensino médio, casar ter filho trabalhar de peão pra criar aquele 
filho e aquele ciclo continua. No campo o ciclo é esse. É os filhos estudarem 
até onde podem até o ensino médio, aqueles que alcançam terminar, casar e 
continuar naquela vidinha ali. É triste não ter perspectiva (PROFESSORA 
A1).  

Os desafios dos jovens que moram nas comunidades rurais enfrentam para 

continuarem seus estudos, diante da falta de políticas públicas no município.  A 

professora se mostra angustiada por ver que há reprodução de um ciclo em que as 

crianças concluem o ensino fundamental e alguns o ensino médio e continuam 

trabalhando muitas vezes de empregados nas grandes propriedades, ou deixam a 

família e vão embora a busca de oportunidades. 

  Fernandes, Ceriolli e Caldart (2012), salientam que a discussão sobre a 

educação no meio rural não pode tratar somente dela, mas ser inserida na 

problemática mais ampla do campo, “Não estamos falando de enxada, mais de 

tecnologia apropriada, [...] propósito é conceber uma educação básica do campo 

voltada para o desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e 



   
 

164 
 

trabalham no campo [...]” (p. 27). 

Os autores advertem que não basta ter a escola no campo, a escola a ser 

construída é a escola do campo, com projeto político-pedagógico vinculado a história 

e a cultura do trabalhador. Portanto, para que a escola do campo se efetive, precisa 

se inserir nas discussões sobre princípios, concepções e métodos pedagógicos, mas 

também na busca por políticas públicas, para que os jovens consigam chegar a 

universidade, pois a EdoC defende a educação da Educação Infantil ao Ensino 

Superior (CALDART, 2018, p. 10). Caldart (2018) salienta que nos 20 anos de EdoC, 

muitas pessoas têm se descoberto como portadoras de direitos e se apropriado da 

noção de direito humano. 

 Assim, vem se construindo “cultura de direito” entre as famílias camponesas. 

No entanto, questiona-se a partir da fala da professora, quais as políticas públicas 

educacionais voltadas para as crianças, os adolescentes e os jovens camponeses do 

município? O que propõem os planos municipais de educação (nacional, estadual e 

municipal) em relação à educação infantil, ensino fundamental, médio e superior? Fica 

a interrogação, pois para que as políticas públicas se concretizem, os sujeitos da EdoC 

precisam lutar por elas.  As professoras, as crianças, os pais, ou seja, a comunidade 

precisa se inserir nos debates e embates sobre políticas públicas educacionais.  Pois, 

o camponês tem direito aos processos formativos constituídos historicamente pela 

humanidade. “[...] o direito à escola do campo que lutamos, compreende desde a 

educação infantil até a Universidade.” (CALDART, 2002, p. 157), pois é na luta que se 

aprende a lutar (JANATA e ANHAIA, 2015).  

 Fernandes, Ceriolli e Caldart (2011), salientam que pensar a escola do campo 

exige pensar “num conjunto de transformações que a realidade exige”, e apontam 

princípios e valores sobre o papel da escola que envolve compromisso ético e moral, 

intervenção social, compromisso com a cultura e com a vida do povo, ir dos artesãos 

locais aos clássicos contemporâneos (JANATA e ANHAIA, 2015); também a 

importância de transformar os processos de gestão da escola trazendo para os 

espaços da escola além dos estudantes a família e a comunidade. Inserir os 

estudantes nos processos gestão, e criar coletivos para pensar e repensar as ações 

educativas concretas. Outra transformação diz respeito a pedagogia escolar 

“precisamos incorporar as lições da educação popular na vida da escola [...] quais são 

os principais aprendizados a ser construídos pelas nossas crianças [...]”? (ibid., p. 

205).  
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 Da questão emerge a necessária compreensão sobre o papel das crianças nas 

turmas multisseriadas. Ao entender que o sujeito do campo está sendo formado para 

ser ativo e atuante na sociedade, assim também deve o ser na escola. As professoras 

salientam que é difícil trabalhar com turmas multisseriadas, com várias idades, no 

entanto, no cotidiano, nas experiências com a família não há divisão por turma, idade 

ou série e mesmo assim as crianças se desenvolvem. Conforme Marsiglia (2011),  

A escola pode tornar-se espaço de reprodução da sociedade capitalista ou 
pode contribuir na transformação da sociedade dependendo do nível de 
participação nas decisões que os envolvidos têm (pais, alunos, professores), 
da maneira como os conteúdos são selecionados (sua relevância e caráter 
humanizador), da forma como são discutidos, apresentados e inseridos no 
planejamento e como são ensinados. O professor é, portanto, peça-chave 
nessa organização e sistematização do conhecimento (p. 10).    

 As teorias educacionais carregam visões antagônicas, sendo possível o 

reconhecimento destas, a partir das práticas voltadas desenvolvidas que podem ser 

para manutenção status quo ou a luta pela construção da escola como espaço 

democrático voltado para transformação da sociedade. Conforme Marsiglia (2011), o 

professor é a peça-chave, assim ao trazer o contexto dos anos de 2015 a 2018, é 

possível afirmar que as escolas multisseriadas rural-campo de Goioxim, iniciaram o 

processo de transformação, inserindo crianças e comunidade na construção da escola 

do campo. 

 Todas as escolas municipais de Goioxim conseguiram fazer o próprio projeto 

político pedagógico, reorganizaram os espaços da escola construindo bibliotecas e o 

parque infantil, realizaram oficinas na horta da escola, plantaram flores no jardim, tudo 

isso acompanhado de pais, irmãos, professores, equipe da secretaria, profissionais 

da universidade Unicentro e UFFS, enfim um processo coletivo mediado por ações 

pensadas e planejadas a partir da vida cotidiana, mas com enfoque nos conteúdos 

científicos. Tudo o era trabalhado com as crianças, que partiam da prática social e 

após mediação dos conteúdos retornavam para a prática.  

A aquisição de bens culturais não está dada da mesma forma a todos os 
homens. Daí a importância de um posicionamento em defesa da classe 
trabalhadora para que possa ter acesso às conquistas do desenvolvimento 
humano. O trabalho humano produz a cultura material e intelectual 
(linguagem, instrumentos, ciência etc.). A apropriação dessa cultura 
acumulada historicamente pela humanidade é essencial ao desenvolvimento 
e ocorre por meio da mediação de outros indivíduos. Assim, a criança, em 
seu desenvolvimento, “[...] não está de modo algum sozinha em face do 
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mundo que a rodeia. As suas relações com o mundo têm sempre por 
intermediário a relação do homem aos outros seres humanos” (ibdem, p.36). 

Essa relação da criança com o espaço e os sujeitos que a rodeiam pode ser 

visualizada nas fotografias a seguir. 
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FIGURA 11 - Fotografias das atividades desenvolvidas com as crianças das escolas 
multisseriadas do campo a partir das proposições do Programa Escola da Terra 

apresentados no II seminário EdoC na ERM Manoel da Nóbrega, 2018  

  

    

Fonte: Arquivos de celular da pesquisadora.  
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As atividades foram realizadas a partir das formações que as professoras 

participaram em 2017 no Programa Escola da Terra. A partir desse curso, no decorrer 

do ano de 2018, houveram várias tentativas de desenvolver o planejamento e o plano 

de ensino a partir do inventário da realidade local. As atividades que foram 

desenvolvidas no decorrer de 2018 foram apresentadas pelas professoras no II 

Seminário de Educação do Campo das escolas municipais de Goioxim.    

O projeto do parque foi encaminhado em 2017, pelo professor Marcos Gehrke, 

que coordenou a construção do primeiro parque na Escola Municipal do Campo 

Manoel Nobrega.  Participaram também os acadêmicos do curso de pedagogia da 

Unicentro, professores, pais, mães, irmãos, estudantes, equipe da secretaria 

municipal de educação e gestores. O trabalho foi desenvolvido de forma coletiva, as 

crianças estavam a todo o momento contribuindo e conforme os brinquedos ficavam 

prontos elas já iam testando. Segundo Caldart (2011), o trabalho cooperativo educa 

para novas relações sociais, produz e reproduz, problematiza e propõe novos valores, 

altera comportamentos, descontrói e constrói concepções, costumes e ideias. Ajuda 

enraizar a identidade da escola do campo.  

E quando a escola funciona como uma cooperativa de aprendizagem, onde 
o coletivo assume a corresponsabilidade de educar o coletivo, torna-se um 
espaço de aprendizagem, não apenas de forma de cooperação, mas 
principalmente de uma visão de mundo, ou de uma cultura, onde o “natural” 
seja pensar no bem comum. (CALDART, 2011, p. 101).   

As atividades desenvolvidas no coletivo da escola do campo carregam a 

identidade, a cultura dos sujeitos envolvidos, além de potencializar o conhecimento 

científico. No caso do parque as professoras trabalharam de forma interdisciplinar 

geografia, matemática, artes e produção de textos. Além disso, algumas crianças 

ajudaram na preparação de bolachas e bolos para o lanche da tarde. A vida, o lazer e 

o próprio trabalho que a criança camponesa desenvolve, tem muito a ensinar à escola 

do campo.  

As imagens a seguir mostram um pouco das atividades que foram 

desenvolvidas a partir das formações continuadas que as professoras realizaram 

entre 2015 e 2018. As atividades desenvolvidas trouxeram melhorias para os espaços 

da escola, e só foi possível pela coletividade, cooperação e envolvimento da secretaria 

de educação, professores, pais e alunos.  A construção dos parques nas escolas 
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multisseriadas de Goioxim, mostra também o envolvimento da criança como sujeito 

ativo, participando do processo desde a construção.  

FIGURA 12 - Construção dos parques infantis EMC de Goioxim 2017-2018 
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Fonte: arquivo de celular.  

As fotografias acima registram imagens da EMC Manoel da Nóbrega, EMC 

Colônia Piquiri, EMC Santa Catarina e Ari Barroso. O envolvimento, o interesse, o 

sentimento de pertencimento, a satisfação de ver os pais ajudando a construir a 

escola. As crianças de todas as escola multisseriadas atualmente, contam uma 

infraestrutura melhor, com ginásio de esportes, pátio e horta, além das melhorias 

realizadas a partir das formações as escolas passaram por pintura e reformas.  No 

entanto, em 2017 quando o parque foi construído eles tinham uma sala de aula com 

uma cama elástica e uma mesa de pingue-pongue. Quando foi proposto para 

comunidade ajudar na construção do parque, os pais aceitaram de imediato e se 

comprometeram a ajudar para que as crianças tivessem lazer, gostassem de vir para 

a escola.  

Conforme Schwendler (2010) e Caldart (2011), a identidade camponesa se faz 

na resistência, na comunidade, no trabalho coletivo por escola de qualidade. 

“Educação do Campo como obra dos sujeitos do campo; educação do campo como 
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intencionalidade de resistência cultural e também de transformações culturais em vista 

a humanização mais plena.” (CALDART, 2011, p. 155).  

FIGURA 13 - Oficina desenvolvidas com as crianças das escolas multisseriadas e 
com a comunidade escolar em 2017 e 2018 

 

   

  

Fonte: imagens de celular da pesquisadora. 

As imagens mostram a possibilidade de trabalhar os conteúdos a partir de 

experiências desenvolvidas em oficinas. As primeiras fotografias mostram as crianças 
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das Escolas municipais do campo Ari Barroso, Manoel da Nóbrega e Rodrigues Alves, 

estas participaram de duas atividades ao realizarem uma visita para conhecer a 

Unicentro. A primeira atividade foi na sala de leitura, além de ouvir histórias, realizaram 

leitura e exploraram o ambiente, também participaram da contação de história 

aprendendo a fazer ilustração com um contador de histórias da região. A outra 

atividade foi a visita a área de exposição de artes, na horta, onde identificaram os tipos 

de solo, plantas, insetos, medidas, alimentação saudável. Arroyo (2011), enfatiza no 

texto “pedagogia dos gestos e pedagogia do fazer” que os gestos são educativos, o 

choro, as brincadeiras, a companhia do pai e da mãe são atos educativos.  Alerta que 

“os educadores estão entendendo que estamos em um tempo propício, oportuno e 

histórico para repensar radicalmente a educação, porque o campo no Brasil está 

passando por tensões, lutas, debates, organizações, movimentos extremamente 

dinâmicos.” (p.71).  

O acesso à educação desde a Educação Infantil até a Universidade é uma das 

pautas da EdoC (CALDART, 2012), portanto, os camponeses precisam buscar, lutar 

por políticas públicas educacionais que garantam o acesso, a permanência e 

condições adequadas de ensino-aprendizagem para seus filhos. No entanto, os 

direitos, a educação do campo, só vem sendo afirmado pelas lutas dos movimentos 

sociais, um exemplo para os educadores e camponeses que pretendem transgredir a 

escola rural e materializar a escola do campo. Arroyo (2011) faz uma provocação 

sobre que escola, que concepção e prática escolar e, que estrutura dará conta do 

direito a educação? E adverte que é preciso dinamizar a escola para acompanhar os 

sujeitos do campo.  

Como planejar para as crianças do campo, outra tensão/desafio que se propõe 

para as professoras das escolas multisseriadas. Seus relatos foram carregados de 

angústias e até mesmo de frustrações e ao mesmo tempo experiências 

enriquecedoras que demonstram o potencial de trabalhar com turmas com crianças 

de idades e níveis diferentes.  Estas são apresentadas na seção a seguir.  

4.4  TENSÕES E DESAFIOS: O PLANEJAMENTO E A COLETIVIDADE  

As tensões e os desafios apresentados nessa seção vão das dificuldades que 

as professoras apresentam para planejar e trabalhar com as turmas bisseriadas e 

trisseriadas, que pensadas a partir da seriação impossibilitam o avanço para práticas 
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enriquecedoras, as quais são possíveis se bem planejadas. O planejamento envolve 

todo trabalho pedagógico, a organização do tempo, dos espaços, das crianças, do 

coletivo, ou seja, é um momento desafiador, não apenas de se cumprir o 

direcionamento do currículo e do que propõe os órgãos de Estado. Assim, existem 

“caminhos reais e direções divergentes” (ROCKWEL, 1995), pois o currículo oficial 

institucionalizado deve ser seguido, no entanto, é na cotidianidade que ocorre a partir 

do planejamento do professor que se define como este currículo se implementa.  

Arroyo (2011), adverte que os alunos não devem ser tratados como números, 

ou como alunos, mas como sujeitos que trazem história e possuem diferenças. E 

existem diferenças, é diferente ser criança, ser adolescente, ser jovem. Assim, o aluno 

precisa ser tratado como gente, de acordo com sua idade, gênero, raça, história, 

diversidade, “no seu momento de formação humana. Nossa escola nivelou todo 

mundo pela média. Se passa da média, aprova; se não reprova e repete” (ARROYO, 

2011, p. 75). Ou seja, planejar para aprovar ou reprovar. A seletividade e a 

classificação influenciam na imagem que a criança vai construindo de si mesma, esta 

acabam influenciando na aprendizagem e na confiança que a criança pode ter para 

encarar a tarefa educativa e a apropriação do conhecimento (ROCKWEL, 1995). 

As professoras trazem as tensões voltadas para o planejamento na perspectiva 

da escola rural e os desafios a partir da perspectiva da Educação do Campo.  

O planejamento vinha pronto, até as avaliações. Eu trabalho desde 1987, na 
época que eu comecei a trabalhar vinha até as avaliações prontas à gente 
não tinha assim, você só trabalhava o que vinha. Você tinha que trabalhar 
aquele conteúdo e eles mesmos avaliavam. (professora 5) 
[...] os planejamentos como diz, já vinha mastigado e as horas atividades, faz 
pouco tempo que a gente conseguiu esse direito de hora atividade. Antes era 
individual, né, era feito em casa, né. É isso aí né?   [...] quando chegava a 
diretora, lá na escola a criançada ficava com o olho tremendo.  [...] depois de 
certo tempo, a gente elaborava as provas, no primeiro momento eram as 
provas do Cantagalo, depois com conversa, foi mudando, o professor já tinha 
autonomia de elaborar as provas e a gente elaborava as provas e levava uma 
folha pra ser passada a nota para a secretaria de educação. (professora 10).  

 Planejar para avaliar, aprovar ou reprovar o aluno, ou planejar desenvolver os 

sujeitos e suas dimensões humanas (FRIGOTTO, 2012)? Planejar para formar 

sujeitos de direitos, críticos, ou adaptados ao trabalho conforme os direcionamentos 

do mercado? Planejar a partir dos conhecimentos espontâneos e levando-os a 

apropriação dos saberes elaborado historicamente pela humanidade, conhecimento 

científico? (SAVIANI, 2011). As respostas dessas questões estão amarradas as 
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concepções sobre a escola rural-campo.  

O relato das professoras é claro, nas escolas rurais mais antigas as professoras 

que atuavam na multisseriada não tinham autonomia para planejar, recebiam da 

secretaria o planejamento e apostilas preparatórias para treinar os alunos para aplicar 

os testes. No decorrer do tempo, depois que as escolas foram seriadas, as 

professoras passaram a ter mais autonomia, mas continuavam a receber o 

planejamento da secretaria de educação, no entanto, preparavam suas aulas em casa 

e, aos poucos, com a conquista de direitos após aprovação do plano de carreira do 

magistério passaram a ter a hora atividade.  Foram tendo mais autonomia e após 

reformulação dos projetos pedagógicos estas passaram a fazer o próprio 

planejamento como afirma a professora.  

 [...] agora né, todo início de ano é pego o planejamento, é revisto o que vai 
continua o que nós podemos adaptar mais pra nossa realidade. [...] Então, 
agora você pode pegar o que tem em mãos e adaptar de acordo com a 
realidade [...] (Professora 7).  
Nessa questão eu acho que mudou bastante né. Tem autonomia e antes a 
coisa não era... os professores não tinha muito autonomia, a escola não tinha 
autonomia. E isso é um ponto positivo né. Onde a gente constrói junto, e antes 
não, antes vinha pronto né. (Professora 10).  

 A autonomia para planejar, possibilita a professora escolher como trabalhar os 

conteúdos, definir materiais, métodos enfim, exige pesquisa, preparação de materiais, 

estudos. Assim, o momento de planejar é um momento de formação continuada 

(ROMANOWSKI, 2007), a formação que ocorre no cotidiano das professoras, de 

forma informal, carrega uma diversidade de atividades, as quais professores, alunos 

e comunidade materializam a escola no horizonte cultural de cada comunidade 

(ROCKWEL, 1995).  No entanto, as professoras salientam que ainda não se 

apropriaram das concepções que alimentam o PPP das escolas e acham muito difícil 

fazer o plano de aula de acordo com a realidade, articular conhecimentos cotidianos 

ao que propõe o currículo escolar.  

É mais exigido, né. [...] o município teria que ter mais material disponível sobre 
a região e nós não temos nada, nem um mapa assim. Aliás, temos um mapa, 
mas nós não temos nada, sabemos nem quantas pessoas têm no município, 
porque não passam nada pra gente, a gente vai e pede, mas a gente não 
sabe nem quantas famílias têm.  Teria que ter um estudo, que nem nós na 
nossa comunidade, não sabemos quantas famílias tem, teria que ter. Ter tipo 
um relato, alguma coisa, uma pesquisa.  (Professora 2).  
 É isso aí, buscamos adaptar pra nossa realidade, porque não tá preparado, 
os livros didáticos não estão preparados. [...] os conteúdos têm que ser 
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preparados, adaptados e voltados para a realidade do campo. Não atende a 
educação do campo, né, muitos livros didáticos [...] a gente tem que 
reorganiza, sempre tá reorganizando e adaptando pra realidade do campo. 
(Professora 4) 
Só que nós ainda temos bastante dificuldade né, meu senhor! E é muito 
conteúdo em cima e não dá tempo da gente muitas vezes fazer coisas na 
prática né, [...] planejamento, a preparação de aula, daí tem a horta né. 
(Professora 5).  

 As dificuldades apresentadas pelas professoras apontam para mais uma 

proposição para se estabelecer parcerias da secretaria municipal de educação com 

universidades, para cursos de formação continuada que possibilitem as professoras 

pesquisar sobre a realidade local e construir matérias sobre aspectos históricos, 

geográficos, culturais, artísticos, conhecimentos matemáticos voltados para as 

questões agrárias, já que a economia local está voltada para agricultura, entre outros 

conhecimentos que contemplem a formação humana, como propõe Arroyo (2009).   

As escolas municipais possuem poucos materiais voltados para a realidade 

local, estes fazem parte do inventário do PPP e do inventário produzido no curso 

Escola da Terra, as técnicas aprendidas nesse curso, possibilitaram a construção de 

alguns materiais como visto na seção anterior, no entanto, as escolas precisam de 

mapas que tratem das especificidades locais.   

Cabe às professoras reivindicar políticas públicas de formação continuada junto 

a secretaria municipal de educação, que possibilite parcerias com as universidades 

públicas e, através dos departamentos de licenciaturas promover pesquisas e 

produção de materiais que articulem as disciplinas, rompendo com fragmentação do 

trabalho pedagógico e valorizando os conhecimentos produzidos no cotidiano da 

escola.    

Tais parcerias podem promover, além da formação continuada, inserir na 

formação inicial dos estudantes de licenciatura, o desafio cotidiano vivenciado pelas 

professoras das escolas do campo seja na multissérie ou outra forma escolar. É 

relevante nos primeiros anos escolares, inserir conteúdos sobre aspectos 

demográficos, sociológicos, econômicos, políticos e antropológicos sobre a 

comunidade. Estes contribuem para que a criança conheça seu meio social, pois os 

conteúdos dos livros aparecem de forma fragmenta (ROCKWEL, 1995), não 

contemplam aspectos sobre a vida, o trabalho e a cultura (CALDART, 2018) do 

camponês.  

 Apesar do retorno a multissérie, as professoras salientam que as práticas 
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melhoraram muito porque, além das formações voltadas para a realidade local, estas, 

passaram a planejar juntas, realizar o planejamento coletivo.  As afirmativas a seguir 

demonstram que esse momento enriquece o trabalho pedagógico.  

A troca de experiência ajuda mais, as professoras se ajudam mais. Um tem 
uma ideia passa pro outro, e assim, a gente se ajuda bastante. (Professora 
2).  
[...] o plano de aula em si, eu acho que melhorou muito né. Eu acho que essa 
troca de ideias, né. Essa hora atividade que a gente faz junto cresce muito 
em sala de aula, sempre voltando com a preocupação de formar cidadãos 
críticos e atuantes dentro da nossa realidade, né.  (Professora 5) 

Nas antigas multisseriadas, de Goioxim, as professoras realizavam várias 

tarefas, além de preparar suas aulas em casa. Com o avanço das legislações, estas 

conquistaram o direito à hora atividade, antes do retorno a multissérie em 2015, cada 

professora tinha sete horas atividades, porém, esse momento era individual. 

Conforme, as escolas foram sendo multisseriadas, a hora atividade foi dividida em 

dois momentos, sendo 4 horas coletivas com todas as professoras, está realizada em 

contra turno e, três horas individual realizada no horário normal da aula. O trabalho 

coletivo, também foi utilizado na construção do projeto político pedagógico, pois as 

professoras realizaram grupos de estudos e em alguns momentos chamaram a 

comunidade escolar para discutir sobre a organização das escolas. Conforme a 

professora 3 salienta: 

[...] o PPP foi muito bom pra trazer a comunidade dos pais pra escola, né. 
Isso, contribuiu bastante com os professores, porque a gente construiu junto, 
né, com todas as professoras da escola.  E, a gente ainda tem muito a fazer, 
porque aquilo que a gente escreveu lá ainda não tá, não conseguiu ainda, né 
a colocar na prática, como diz assim, esse é um trabalho bem longo né. Que 
a gente tá na busca de colocar isso, trazer pra nossa prática. Mas como a 
gente trabalha aí, alunos são pessoas, são seres humanos, é pais, é 
professores, é um trabalho assim, eu acredito, bem demorado, né. Bem 
construtivo. 

 A professora afirma a importância da coletividade no trabalho desenvolvido na 

escola, salienta que atingir a prática social a partir do foi proposto no projeto é um 

processo demorado, no entanto relevante, como destacam as professoras 1 e 4.  

É exatamente, [...] então, agora vamos falar do nosso munícipio, foi assim, 
quase a maioria de tudo o que tem no município, né. O que se planta, nome 
de rio, nós trabalhamos, nós procuramos abranger muita coisa do município. 
Então, isso foi muito bom para as crianças, sabe o nome dos rios, das 
comunidades, o nome de todas as comunidades, o nome dos que fazem limite 
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com o município. Então eu acredito assim, que pra nós foi fácil, e não foi. Mas 
para as crianças foi muito vantajoso, né. Eles conhecer mais o município 
deles é muito conhecer o nosso município. (PROFESSORA 1) 
Estamos em evolução né. Teve uma quebra aí de paradigmas, né professora. 
Bem grande, mas tem muito a crescer ainda. E não só enquanto comunidade, 
mas assim, professores, também. A gente está sofrendo um pouco na 
questão de mudanças de metodologias, aí. Mas, estamos no caminho, em 
evolução, né. No começo foi bem difícil, né, até a gente volta muito pra 
realidade do aluno. Porque a gente trabalhava mais no superficial, né. O 
conteúdo em si, não voltado para a realidade. A gente não voltava muito pro 
município, a gente pegava né, mais superficial.  (PROFESSORA  4).  

 Estas compreendem que está havendo uma mudança de paradigma, ou seja, 

aos poucos a escola rural-campo está sendo transformada, destacando que elas 

estão ajudando a construir, passando um sentimento de pertencimento, identidade, o 

conhecimento da realidade local, como demonstra a professora B5 numa atividade 

que desenvolveu com os estudantes: “É que nem lá ... nós fizemos o mapa né, de 

todos os moradores. Onde mora tudo né. Aquilo ajudou bastante”.  

 O envolvimento do coletivo no planejamento para a organização do espaço 

escolar também foi destacado. No entanto, esse envolvimento se diferencia de como 

ocorria nas escolas rurais, pois uma das professoras ao relatar sobre as antigas 

multisséries destacou que os pais faziam carteiras, ajudavam a limpar a escola, até 

mesmo os estudantes ajudavam a fazer o lanche. As formas de participação na escola 

rural-campo, são num viés mais democrático, no sentido de envolver todos os 

responsáveis, romper relações de assimetria, verticalidade, desde a relação aluno 

professor, para os demais espaços da sociedade (ROCKWEL,1995).  O trabalho de 

transgredir a escola rural e transformar a escola do campo, vem sendo discutido como 

salienta a professora 9: 

É muito discutido na escola. Então, a professora vai lá preparar aula né, aí 
ela discute com os outros (professores), ó, isso vai fazer ... vamos puxar para 
prática. Ah, você já vai mexer com pais. Ah, você já vê. Ah, precisamos disso, 
então precisamos do apoio da educação (secretaria).  

  A transformação da escola do campo exige cooperação, a coletividade, pois 

envolve toda a comunidade, não eximindo os órgãos públicos de sua 

responsabilidade, como requer a política da Terceira Via (NEVES, 2005). Mas, como 

a sociedade de classes é contraditória, pode ser uma possibilidade de formação 

pedagógica de contra-hegemonia, já que ao aderir a EdoC como concepção de projeto 

educativo e societário, busca-se a transformação não só da escola, mas de toda 
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organização social.  

Ou seja, a formação continuada das professoras da escola do campo, também 

pode envolver os demais sujeitos coletivos que fazem parte da comunidade, pois ao 

discutir a realidade da escola, consequentemente, outras questões irão aparecer. 

Assim, os determinantes sociais que influenciam o trabalho do professor na sala de 

aula podem aos poucos ir sendo desvelados, envolvendo as professoras na luta por 

políticas públicas sobre outros direitos, como alimentação, saúde, segurança e 

infraestrutura das comunidades. Ou seja, a militância, organização social, luta na 

busca dos direitos sociais dos sujeitos do campo.   

 Enfim, o ato de planejar como uma ação intencional envolve a formação inicial 

e continuada das professoras. Diante do que foi apresentado, de como se planejava 

na antiga multissérie e, como no decorrer das formações as professoras das escolas 

multisseriada rural-campo vem avançando nas práticas, fica visível o desejo de 

superar a Educação Rural. No entanto, apesar dos avanços, uma das maiores queixas 

em relação às dificuldades foi a questão do conhecimento. Assim, o capítulo será 

finalizado discutindo a questão dos conhecimentos espontâneos e conhecimentos 

científicos.  

4.5 TENSÕES E DESAFIOS: DOS CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS PARA 

OS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS 

 Nesta seção, as professoras relatam sobre sua trajetória formativa e, como 

ocorreu o processo de aquisição do conhecimento para docência. Como o enfoque 

não é a formação inicial, está será tratada brevemente, para ilustrar como a sociedade 

burguesa cria os mecanismos que impedem a classe trabalhadora da tomada de 

consciência da realidade, a partir da apreensão dos problemas concretos relativos à 

vida e ao trabalho (NETTO, 1994; VENDRAMIM, 2009).   

 Em relação à formação inicial das onze professoras, apenas duas relataram ter 

formação em magistério, as demais não haviam concluído o ensino fundamental. 

Destas, uma fez educação de jovens e adultos e as outras fizeram a formação no 

magistério, quando já estavam atuando como professoras. Os relatos das professoras 

4, 5, 9 e 10 trazem memórias dessa trajetória.  
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Eu quando comecei só tinha a oitava série. Daí depois fiz o supletivo, do 
segundo grau, depois o magistério também à distância. Ai depois o ensino 
superior à pedagogia também, a distância, daí foi complementada com a 
Pedagogia da Unicentro e uma pós de neuropsicopedagogia. 
(PROFESSORA 4) 
[...] eu só tinha a sétima série quando comecei lecionar, [...] fiz o supletivo no 
Cantagalo. Terminei, né o oitavo ano. Daí comecei fazer o segundo, daí veio 
pra cá, como eles queriam implantar o magistério, comecei a fazer o segundo 
ano. Aí eu fiz, daí eu fiz o magistério. Ai passado tempo, ai veio aquela 
universidade aqui né, daí eu fiz, daí foi pro ensino superior, depois fiz pós. Foi 
o início da minha carreira. (PROFESSORA 5) 
B4- Pra começo a dificuldade de acesso, né. Nós não tínhamos acesso. A 
estrada era ruim, não tinha transporte, nós tinha que ir em cima de camionete 
nós chegava tudo desarrumada nos lugares, ai nós tinha vergonha né de 
descer, poeira.  Nós tinha que ir no Goioxim (sede), as vezes tinha que ir no 
cavaco, né.  Dia de chuva, pousar nas creches, nas escolas. Não tinha hotel, 
a gente sempre tinha que tá pedindo ajuda pros colegas, né. Na verdade, a 
gente não tinha muito oportunidade de estudo, né. Nós não tivemos 
oportunidade, nós moramos sempre no interior, né e não tinha escola. Nós 
estudamos até o quarto ano e paramos. Os pais não deixava estudar, não 
deixava sai da comunidade.  (PROFESSORA 10) 
[...] principalmente se era mulher. (PROFESSORA 9) 

 Os relatos mostram que as professoras iniciaram a docência sem a formação 

mínima exigida pela LDB 9394/96 e que conforme o Estado foi organizando as 

legislações e os planos educacionais, a formação foi ocorrendo junto à atuação 

profissional. A formação inicial das professoras das escolas multisseriadas, pode ser 

considerada desde a formação inicial como formação em serviço, articulada aos 

cursos de formação continuada já apresentados. A trajetória apresentada pelas 

professoras, mostra como é difícil para os sujeitos do campo estudar, ampliar os 

conhecimentos, trazer cientificidade para o trabalho que desenvolvem, pois se a 

formação do professor que atua na escola do campo iniciou de forma precária, imagina 

a formação dos demais trabalhadores, que muitas vezes só chegam a concluir o 

ensino fundamental. Encontra-se então, a negação do direito Educação. 

Sobre a formação inicial, as professoras 8, 10 e 11 relataram como foi a 

trajetória.  

Pra começar o ensino médio [...] eu fiz o magistério. Fiz o primeiro ano e 
depois fiz contabilidade. Daí depois também, fiquei um tempo sem estudar, 
daí viemos embora pra cá. Naquela época, pra fazer faculdade tinha que ir 
em Palmas ou Pato Branco, faculdade particular daí, ne. Ai depois que eu vim 
pra cá, que seu tive a oportunidade de fazer a Pedagogia a distância, né. Daí 
eu fiz lá por Santa Maria, né. Ia também de moto. Era uma vez por semana 
que eu tinha que ir, era difícil também com o frio. Tinha que passar a balsa, 
aí tinha que chama o balseiro, ele contribui bastante, nesses dias que era 
difícil e tinha que chamar ele. Ele levantava, eu chamava ele e, ia me passar. 
Aí era difícil também. Fiz Pedagogia a distância, era uma turma com 26 
alunos, fizemos formatura, vários professores lá que atuam como professores 
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fizeram essa pedagogia. E, depois fiz a pós também a distância.  (Professora 
8).  
 Foi esse CND. Rsrs. Daí Fomos pro curso normal superior, ia valer 
pedagogia e depois não valia pedagogia [...] daí fizemos a complementação 
pela Unicentro em Laranjeiras. Se formamos e ganhamos certificação. 
(Professora 9). 
Um ano mais, né. Eu fiz a complementação em Guarapuava. (ela e mais três 
professoras). A gente fez lá na Castelo Branco, [...] Só que mais eu não sei, 
foi uma coisa boa e uma coisa ... né. Por causa do nosso transporte que nós 
tinha que ir pra escola, né. Era em cima de uma quatro mil. Tudo sentado 
num banco assim, tudo de noite. [...] tudo o que a gente ganhava como 
professora dava só pra pagar a mensalidade do curso. (professora 10) 
[...] a gente saia no sábado e não tinha o que comer, né. (Professora 11). 

 O exposto, mostra como foi difícil para as professoras conseguirem realizar a 

formação inicial, as longas distâncias percorridas, o deslocamento do município para 

outras cidades, os gastos com a formação inicial, a falta de certificação e realização 

da complementação, enfim, trajetória de luta para conseguir realizar a formação 

pensada e exigida pelo Estado. A redução da educação a competências e habilidades, 

a mercantilização e a precarização da educação, acabam empobrecendo a formação 

do trabalhador, reforçado por conteúdo utilitarista e pragmático (ARROYO, 2012). A 

EdoC, requer uma formação com caráter humanizador, para que as escolas possam 

se tornar espaços mais democráticos (MARSIGLIA, 2011).  

Em relação à formação continuada realizada em nível de pós-graduação 

apenas uma não tem especialização. As demais realizaram os cursos, após a 

aprovação do plano de cargo e carreira do magistério municipal que prevê a 

progressão em níveis e classes, possibilitando melhoria salarial das professoras.   

 Os cursos de formação continuada foram apresentados no capítulo anterior, 

portanto, nesta seção será tratado da aquisição do conhecimento das professoras e 

que o elas conseguiram desenvolver a partir dos cursos de formação continuada 

realizados de 2015 a 2018. Sobre o PNAIC, seis professoras salientaram que ajudou 

muito nas disciplinas de Português e Matemática e uma ressaltou que Geografia e 

história contribuíram para trabalhar a realidade local.  

A gente fazia muitas coisas, o material reservado a gente trabalhava muitas 
vezes. (PROFESSORA 3). 
Eu não participei do pacto; [...] o que mais ajudou foi o de matemática e 
português.  Foi ótimo. [...], mas eu vi assim, o de matemática e o de 
Português. O primeiro foi excelente! A gente viu as professoras 
desenvolvendo assim, era um trabalho muito bom, trabalho tudo a base de 
jogos.  (PROFESSORA 4).  
Porque você aprendeu na prática, não é uma coisa que você aprendeu na 
teoria, então você não esqueceu. Eu pelo menos aplico até agora. 
(PROFESSORA 5).  



   
 

181 
 

Eu acredito assim, foi na linguagem de português, porque o que a gente foca 
mais: leitura, produção de texto, então acredito eu que o que a gente foca 
mais na sala de aula, o português, né. Linguagem, aprende a ler, a escrever. 
Lá a linguagem foco mais.  O último tinha assim que trabalhar Geografia, né. 
Lembro, é mas a prática, mais o cotidiano das crianças. Eu acho que a última 
etapa contribuiu mais na nossa prática, por causa de trabalhar geografia. 
(PROFESSORA 7). 
B3- Três fases, ajudou bastante na nossa prática, porque nós tinha que fazer 
as atividades e levar pra compartilhar, né. Ajudou bastante, tanto no 
crescimento pessoal, né. Nosso crescimento, pessoal, como na prática em 
sala de aula. Na realidade, na nossa prática eu acredito assim que ajudou 
bastante. (PROFESSORA 8).  

 Estas avaliaram que as etapas de 2013 e 2014 foram mais completas que a 

etapa que ocorreu em 2015, porque como a política previa, as escolas receberam 

várias caixas com literatura infantil e jogos voltados para alfabetização. Assim, 

puderam organizar os cantinhos de leitura e de matemática. Também relataram que, 

as formações ajudaram bastante a compreender sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças.  Segundo elas, os cadernos de formação traziam muitas 

proposições de materiais que construíram junto com as crianças. Esses materiais 

eram apresentados no seminário final de encerramento de cada etapa do curso, 

também destacaram que era mais prático e isso, facilitava.   

Outra questão que surgiu foi em relação à reorganização das escolas a partir 

do segundo semestre de 2019, segundo elas foi solicitado que os cantinhos fossem 

retirados das salas de aula.  

Nós não temos O TEMPO para organizar nossa biblioteca. [...] tá lá a sala, 
mas nós não temos TEMPO. (PROFESSORA 3).  
Aquele tempo que você sai dela da sala de aula, traz esses alunos naquele 
espaço lá. Até que eles pega aquele livro? Até que ele se acomoda, Nossa, 
quanto tempo leva?  Leva o livro pra ele, e deixa eles ler lá.  Eu penso assim, 
não sei talvez eu esteja errada. (PROFESSORA 4). 

A retirada dos cantinhos de leitura de sala de aula segundo elas é um fator 

negativo, porque as crianças adquiram o hábito de terminar as atividades e pegar um 

livro para ler e além de gostarem, muito ajuda nas turmas multisseriadas, porque 

enquanto as professoras trabalham com alguns alunos outros podem ter acesso aos 

materiais dos cantinhos.  

Eles pegaram o hábito de leitura tão bom, que agora eles mesmos vão lá e 
pegam.  (PROFESSORA 2). 
Por isso que a gente consegue a multissérie, porque enquanto um está 
fazendo uma coisa, eles correm lá na caixa de livro, no cantinho pegam livro. 
((PROFESSORA 3). 
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E tem aqueles alunos mais rápidos né, que termina as atividades... Por isso 
que tem o cantinho, aí eles vão lá. As crianças adoraram, gostaram muito 
(PROFESSORA 6).  

Ou seja, elas consideram importante planejar e manter os cantinhos no espaço 

da sala de aula, pois os livros e jogos, que despertem o interesse da criança e dão 

autonomia para escolher leitura ou jogos. Outra questão que as professoras 

consideram positivo é a questão da bolsa que recebiam para custear os gastos com 

transporte e alimentação. Segundo elas, esse dinheiro também foi utilizado para 

comprar materiais que utilizam até hoje.  E como negativo, ressaltaram a questão da 

progressão continuada em que a criança não fica mais retida no segundo ano, 

somente ao final do ciclo de alfabetização no terceiro ano.  

A partir do pacto que fica retido no terceiro.  (PROFESSORA 9).  
Isso é um ponto negativo. Deveria ficar no segundo e vai pro terceiro, às 
vezes sem saber. Daí no terceiro ano ele não vai suprir tudo. Eu acho que 
tinha que ser por etapas. Se não conseguiu, ficar na série que está, né.  
Porque o que tá acontecendo eu acho no meu ver. Essas dificuldades de 
aprendizagem que chega lá no quinto ano, é o que não foi suprido lá na base. 
Aí vem essa regressão do Ideb, né. Que o aluno não lê, não interpreta. É lá 
que não foi segurado. Tem que ser suprido cada etapa, né. Se não tá pronto 
no primeiro, fique mais um ano. É melhor ficar no primeiro, segundo e terceiro 
ano mais um tempo do que ficar lá no final, né. Antigamente, não passava 
aluno sem tá preparado, né... [...] é o tal alfabetizar. E muito dos alunos do 
terceiro tão passando sem ler e sem escrever. Não em muitos casos, em 
muitas escolas. Daí chega lá no quarto ano com bastante dificuldade ainda. 
Né. Ai o que deveria tá pronto no terceiro foi pro quarto. E pro quarto e pro 
quinto a mesma coisa. (PROFESSORA 10).  

 A questão da aprovação e da reprovação está associada às concepções de 

educação e dentro da perspectiva da EdoC a avaliação deve ser de cunho qualitativo, 

rompendo com a classificação, aprovação e reprovação (ARROYO, 2012). O 

processo de ensino-aprendizagem das crianças deve ser voltado para formação 

integral da criança, evitando processo de classificação que é excludente, por 

materializar a escola capitalista. Emerge outra proposição para transformação da 

escola do campo, o processo de avaliação dos estudantes que “colocou como centro 

de aprendizagem a aprovação do professor, e não a capacidade de intervir na prática 

social” (p. 40). O fruto da escola se separou da prática social, motivada pela 

necessidade de avaliar artificialmente, ficando restrito ao domínio de conteúdos e 

habilidades, ao comportamento e a avaliação de valores e atitudes, estes atrelados a 

lógica da submissão (FREITAS, 2003).   

 Essas questões foram discutidas no decorrer de 2016 e 2017 no processo de 
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reformulação dos PPPs, no entanto as professoras avaliam que os estudos 

promovidos no decorrer de 2016 e 2017 foram insuficientes porque elas não 

conseguiram se aprofundar, o que trouxe insegurança. Afirmam ainda que a formação 

foi muito teórica e ainda não conseguem articular o que foi proposto nos documentos 

com as práticas desenvolvidas em sala de aula.  

Pra mim assustou um pouco, trouxe insegurança, porque você anos estava 
com um tipo de prática. De repente assim, foi muito rápido, foi muito rápido, 
muito complexo, muito rápido. Confundiu a cabeça, trouxe insegurança, 
porque toda mudança traz insegurança. Quando você vai mudar, você tem 
aquela insegurança. E talvez ainda, ee... trouxe a plena compreensão. Mas 
na prática, ainda, não, só esse tempo, curto espaço de tempo, na prática não 
resolveu. Teria que ter mais prática e mais é teoria.  A construção do PPP foi 
teórica, mas ainda o que eu sinto é que a gente não consegue utilizar ele na 
nossa prática. [...], mas não conseguiu adaptar ele na prática ainda.  Eu pelo 
menos, na minha visão, eu não consegui adaptar ele na prática ainda. Tem 
as informações nele, mas na prática você não consegue desenvolver. 
(PROFESSORA 1).  
É claro que a teoria é fundamental, tem que ter a teoria, mas a prática é que 
vai... (PROFESSORA 7) 
 Eu acho que faltou um pouco de prática o curso da Unicentro, porque lá é 
bastante teoria, né. Mas precisava um pouquinho de prática.  (PROFESSORA 
8).  
 Eu acho que o professor tem que aprender todo dia, porque a clientela tá 
vindo aí e atende aluno igual e aluno diferente, realidades diferente, é 
contexto diferente. Então professor tem que tá inovando, a todo o momento. 
(professora 10).  
 Eu acho que faltou, foi pouco tempo né.  Pra eles também, né. Porque 
quando eles vinham dar aquelas oficinas tinham que vir dar aquela enxugada, 
né. Porque era muito pouco tempo. (PROFESSORA 11).  

As professoras destacam que a formação continuada realizada para 

reformulação dos PPPs gerou insegurança, foi um processo que exige tempo para 

proporcionar domínio teórico, assim, reconhecem que precisam avançar nas 

concepções que embasam os documentos. Que o curso precisaria trazer mais 

práticas, mostrando como desenvolver a pedagogia histórico-crítica no processo de 

ensino aprendizagem. No entanto, avaliam que as formações foram significativas, pois 

mesmo com limitações tiveram a compreensão da importância desse documento para 

as escolas, porque conseguiram adquirir conhecimentos sobre a realidade, sobre as 

comunidades que as escolas estão inseridas. Cabe destacar, que o termo clientela, 

relaciona a educação como mercadoria, um serviço que se compra por consumidores 

(CALDART, 2018), assim, contrapõe-se a escola do campo pautada na formação 

humana (ARROYO, 2012).  



   
 

184 
 

Em relação ao PPP, pra mim foi muito bom. Porque realmente eu compreendi 
o que é um PPP e hoje se precisa faze eu sei que passos seguir pra fazer. 
Porque antes eu não tinha nem noção de como começar, porque você já 
recebia pronto. E hoje se for preciso à gente construir um PPP, a gente sabe 
como inicia. [...] Construir até que foi, com as inseguranças, com as 
incertezas, com as confusões a gente conseguiu construir [...] pra mim como 
pessoa trouxe, conhecimento.  Porque como eu falei antes, eu não tinha 
noção do que era o PPP. Pelo menos agora eu sei o porquê de existir e qual 
é a função dele, mas na escola [...] (PROFESSORA 3).  
 [...] E no PPP, assim, através das pesquisas, assim, do que a gente passou 
a ter mais conhecimento da realidade da comunidade, do lugar da gente 
mesmo. (PROFESSORA 4).  
 Eu lembro que uma vez que a gente apresentou o PPP, [...] o que faltou. Eu 
não soube responder na hora. Mas depois que eu vi que foi a parte teórica, 
porque a gente não tinha conhecimento das teorias. E não tem ainda, ali foi 
muito pouquinho E aquilo ajudou a entender e a conhecer um pouco das 
teorias que precisa pra construir, né. Porque você pode até saber a teoria, 
mas pra você saber você tem que chegar lá e aplicar pro teu aluno ver se ele 
absorveu ver se teve rendimento, é ali, aquele o momento. Se você vai 
conhecer a teoria e se houve a práxis. (PROFESSORA 8) 
Foi um norte, né. Eu acho que direcionou pra onde nós estava indo. [...] é 
porque quando você recebia, você recebia pronto, né. Ai a gente conseguiu 
construir, o fazer. E a gente tem que aprender fazer, né. Conhecer o 
documento e construir ele, né.  Então nesse sentido, voltando. O curso tem 
que ter qualidade. Tem que ter um proposito, tem que ter um direcionamento, 
porque a partir disso tem que ter qualidade. (PROFESSORA 10).  

Apesar das dificuldades enfrentadas, das limitações decorrentes da formação 

acadêmica, do tempo que não permitiu aprofundamento teórico, elas salientam que a 

construção do documento foi importante, porque trouxe um norte. Exigiu participação, 

ou seja, a construção coletiva permitiu que todos participassem do processo, assim, 

afirmam puderam conhecer mais a realidade da comunidade e têm consciência que 

deve nortear o trabalho que desenvolvem na escola.  Afirmam que a formação teve 

qualidade e objetivos claros e direcionamento. É possível perceber que duas docentes 

trouxeram concepções sobre o documento e a articulação prática, ou seja, 

expressando de forma elaborada o saber que surge da prática social (SAVIANI 2011).  

O Programa Escola da Terra proporcionou várias experiências que 

possibilitaram essa articulação. No entanto, estas salientam que todas as professoras 

das escolas multisseriadas, deveriam ter participado, pois o desafio era de multiplicar 

as experiências desenvolvidas no programa, mas nem todas conseguiam.  Das 

atividades desenvolvidas no tempo comunidade, elas destacaram a escrita e reescrita 

de textos, que as crianças fizeram para compor o livro Escrevedores da Liberdade. 

Segundo elas a proposição dos temas voltados para realidade é significativa.  

Eles se sentem muito mais à vontade em falar da, sobre a realidade deles, 
[...] eles gostam mais de falar sobre aquilo que eles entendem. Se você chega 
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e fala assim sobre um cavalo, sobre a vaca e sobre a galinha que eles têm 
lá. Eles vão fazer milagre daquilo lá.  [...] Eles falam muito, nem que não 
escrevam muito bem. (PROFESSORA 2) 
 [...] questão do trabalho da realidade, [...] a questão dos produtores, quanto 
dá do leite? o preço? Eles desenvolveram essa questão. Até eu tava falando. 
[...] lá ainda se faz carvão, né. Se produzem carvão. Eu até hoje não sei como 
é que eles medem aquele carvão, sabe. E as crianças, eles sabem até 
quantos sacos de carvão lá, a quantidade dá um metro. Sabe. Então é bem 
interessante. Eles ajudam.  Eles sabem te contar o tempo que fica lá no forno, 
o que eles fazem. Tudo eles fazem, eles fazem tudo. (PROFESSORA 3) 

A facilidade de falar, argumentar sobre os animais, o trabalho desenvolvido 

mostra a possibilidade que as crianças trazem para que os conhecimentos 

espontâneos sejam transformados em conhecimentos científicos, a linguagem, a 

matemática, o ambiente como um todo fazem parte de uma relação intensa das 

crianças com a família e com ambiente, pois muitos pais não se apropriaram da escrita 

e tudo que ensinam para os filhos é por meio da oralidade. Ou seja, a escola ao 

trabalhar os conteúdos trazendo essas experiências, além de tornar o ensino mais 

significativo, valoriza também o conhecimento produzido pelos camponeses a partir 

de sua relação com o trabalho. Ou seja, a partir do que sabem, conseguem oralizar, 

amplia-se para os conhecimentos escolares, pois a comunicação é um dos princípios 

que favorece a aprendizagem “A comunicação é considerada como fator de 

desenvolvimento mental” (LEONTIEV, 2005, p. 10).  

No entanto, só a pronúncia das palavras não expressa, aprendizagem, estas 

precisam ser carregadas de significado, pois, “quando uma palavra nova, ligada a 

determinado significado, é apreendida pela criança, o seu desenvolvimento está 

apenas começando” (VIGOTSKI, 2000, p. 246). O desenvolvimento dos conceitos ou 

significados requer o desenvolvimento de várias funções como a atenção arbitrária, a 

memória lógica, abstração, comparação e discriminação, assim, o professor ao 

planejar as produções necessita estar atento quanto às falas que as crianças trazem 

sobre seus contextos. A partir destas trabalhar os conhecimentos cotidianos a fim de 

avançar para os conhecimentos científicos, pois independente de conseguirem se 

desenvolver e realizar as atividades de acordo com o currículo formal, as crianças 

utilizam os conhecimentos escolares, no cotidiano. Elas citam exemplos sobre ajudar 

a família, participam de situações que envolvem comunicação, operações 

matemáticas e a relação com elementos das outras ciências.  

Ele quanto o pai tem pra receber, quanto tem pra dar para o empregado, 
quanto tem que pagar pro trator, para carregar a tal lenha, de onde pegou 
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essa lenha, de quem, quem deu ou vendeu, de onde saiu? Assim, um monte 
de coisa. (PROFESSORA 2).  
Em relação ao leite, ao litro. Eles conhecem né. (PROFESSORA 5).  

Ou seja, independente de concluir todas as etapas escolares essas crianças se 

tornam trabalhadores e como sujeitos de direitos necessitam que a escola em vez de 

aprovar ou reprovar garanta sua permanência, possibilitando o máximo de 

experiências formativas, a fim de a educação seja um direito (MOLINA, 2012) 

garantido e, possibilitando que a aquisição dos conhecimentos científicos traga mais 

possibilidades para os sujeitos do campo. As professoras como mediadoras, 

salientam que o trabalho com escrita e reescrita contribuiu no sentido de que eles têm 

argumento sobre a realidade e a partir do que trouxeram, elas puderam trabalhar a 

linguagem escrita.   

Pra mim contribuiu bastante, porque hoje todo conteúdo que eu trabalho, eu 
trabalho voltado pra realidade. Identificar como que tá na realidade deles e o 
porquê que tá assim também. Sempre levo eles a refletir porque que tá assim 
aqui no campo.  O que tá por traz disso? O que é isso? Cada conteúdo a 
gente traz pra realidade deles. Por que pra nós aqui do campo é assim e lá 
na cidade é diferente? E isso me ajudou bastante nessa questão, trazer e 
fazer eles refletir porque é assim.[...] eu demorei umas três semanas. 
Tivemos que fazer revisão umas duas vezes no texto. Trabalhei a escrita 
primeiro e mais duas reescrita.  Foi diferente deu a base pra gente 
compreender como trabalhar com a realidade das crianças. Porque até então 
se falava na realidade, mas a gente tinha uma ideia de como trabalhar com 
essa realidade. Ele trouxe muito isso, né. (PROFESSORA 1) 
Contribuiu. Que nem ela falou que fizeram o dos remédios lá. Isso já 
contribuiu né, porque ele não está nos livros, você teve que construí você 
desenvolveu aquela atividade, você desenvolveu. Você não foi lá tirar do livro. 
Só o conteúdo, você fez a criança ir lá procurar, pesquisar. (professora A4) 

Além de potencializar a aprendizagem sobre a linguagem escrita, os processos 

que valorizam a realidade contribuem para compreensão da vida em sociedade, ao 

problematizar a vida no campo e estudar os conteúdos, as crianças vão 

compreendendo a importância que a escola tem na vida dos sujeitos. A construção de 

materiais, a pesquisa a valorização dos conhecimentos que os pais possuem, como 

no caso da experiência dos remédios em que a partir de verbetes com ervas 

medicinais que as crianças coletaram em casa, as professoras exploraram vários 

conteúdos, desde o nome comum até o nome científico da planta. Ou seja, as práticas 

desenvolvidas a partir dos saberes (SAVIANI, 2011), conhecimentos cotidianos, 

espontâneos, são formativas tanto para o professor quanto para os estudantes. 

(ROCKWEL, 1995).  
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O ensino significativo, contribui segundo as professoras, na formação da 

identidade dos sujeitos do campo como propõe a EdoC. Elas salientaram que em 

2015, antes de estudar o PPP não haviam pensado na possibilidade de mudar a 

nomenclatura da escola para essa modalidade. Nas Diretrizes Curriculares do Paraná, 

elaboradas no governo Requião, de 2006, coloca-se como intenção do documento 

“possam motivar os professores na observação e apropriação da riqueza que o campo 

brasileiro oferece à ampliação dos conhecimentos escolares” (PARANÁ, 2006, p. 10). 

Uma professora comentou o seguinte:  

Primeiro contato com a Educação do campo foi quando a sugestão foi de 
muda o nome, mas até então foi muda só o nome. Mas ninguém se 
aprofundou em estudar o que é a educação do campo. Eu acredito que pra 
mim, eu comecei a ter a visão mais clara da educação do campo a partir das 
formações da Unicentro e com o curso escola da terra. (PROFESSORA 1).  

Ou seja, algumas até fizeram a pós-graduação em Educação do Campo, no 

entanto, não trouxeram a discussão para a escola. No caso da professora que fez 

esse relato, o primeiro contato que teve com a concepção da EdoC, foi nas formações 

continuadas realizadas de 2015 a 2018. Para elas, as formações trouxeram 

possibilidades de trabalhar de forma interdisciplinar, apesar de ainda considerarem 

que não se apropriaram dos conhecimentos necessários, demonstram que estão 

tentando articular teoria e prática, como aprenderam nos planos de ensino no 

Programa Escola da Terra. No entanto, trouxeram questionamentos voltados para 

avaliação de como trabalhar e avaliar de forma interdisciplinar. “Como que você vai 

dar duas questões de geografia e três de história numa avaliação. Na avaliação 

interdisciplinar no caso e vai dar o mesmo peso da nota, o mesmo valor” (Professora 

A3). A professora 1 relatou uma situação vivenciada em outro momento formativo, já 

nos atuais governos Jair Bolsonaro e Ratinho Junior proporcionadas pela 

implementação da BNCC. 

[...] questão até do governo, né, que trata a escola do campo como qualquer 
outra. [...] o professor [...] ensinou como a gente a fazer a avaliação 
interdisciplinar e a professora do núcleo falando lá, que aquilo lá é errado. 
“Como ele ensinou, como é avaliação interdisciplinar? Ela falou que é 
totalmente errado. Não tem, não existe fazer avaliação interdisciplinar. Os 
conteúdos você pode fazer interdisciplinar, mas avaliação não. Avaliação tem 
que ser individual cada um.” Daí fica bem confuso na cabeça da gente. Eu 
acredito que em relação ao governo, ele não tá dando essa atenção devida 
para escola do campo. Tem na lei, mas em relação às políticas públicas deles, 
eles não estão atendendo. Não mudou nada. (PROFESSORA A1) 
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A nota como parâmetro de aprendizagem, aspectos quantitativos sobre 

qualitativos. Como avaliar numa escola do campo que pensa em transgredir a forma 

e o conteúdo da escola capitalista? Outra proposição para estudos na formação 

continuada das professoras, pois dentro dos limites deste capítulo é impossível 

aprofundar esse questionamento.  

A escola como uma instituição formal de ensino segue os currículos e os 

programas oficiais. No entanto, a participação nas formações sobre o currículo, 

mesmo que não concluída, possibilitou que estas tivessem, mesmo que parcialmente, 

o entendimento de como ocorre à formulação e a implementação do currículo nas 

escolas. Elas salientaram que os cursos foram muito rápidos e precisavam ter mais 

tempo, sendo esse um período que trouxe muita informação.   

Foi positivo que a gente participou né. E compreendeu o que é o currículo e 
como é que ele funciona, porque até então a gente recebia pronto né. Você 
tinha noção de como era na teoria, e assim agora pelo menos foi na prática, 
a compreensão melhor do que é o currículo né. [...] Tudo muito rápido, aí fica 
tudo confuso na cabeça da gente. A gente nem compreendeu bem os PPPs 
já veio o currículo. Você nem aprendeu bem sobre os PPPs, já veio o 
currículo, é muita coisa. Muita informação. Então, a gente saiu da 
comodidade, porque uma mudança assim, você receber pronto pra você 
participar (PROFESSORA 1).  
Por isso que demora um pouco pra gente assimila. (PROFESSORA 4). 

Ao avaliar as formações, as professoras afirmam que foram muito rápidas pela 

quantidade de informações, que em muitos momentos acabaram ficando confusas, 

porém, as mudanças exigiram que saíssem da comodidade, porque recebiam tudo 

pronto. E a partir dos últimos cursos como o PNAIC, o curso de reformulação dos 

PPPs e currículo e o Escola da Terra, segundo elas as fizeram avançar porque um 

complementou o outro como relata a professora 2 “ Isso que eu falei todos... Porque 

o Pacto foi prática, o escola da terra a realidade, a reformulação dos PPPs o teórico e 

a realidade, juntos né.” Elas apesar, de em vários momentos afirmarem que ainda não 

conseguem articular teoria e prática, vêm através de seus relatos mostrando o 

entendimento sobre as concepções teóricas trabalhadas. Assim, demonstram 

aquisição de conhecimentos que foram trabalhados nos cursos de formação 

continuada, porém, como ressaltam que a formação inicial foi fragmentada, ainda não 

se apropriaram totalmente.  

[...] e também porque parou, né. Na minha opinião, que venha sempre 
acrescentar mais, não aquela coisa que o professor já sabe. Eu acho assim, 
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que o professor tem que tá aprendendo coisas diferentes.  No meu ver, não 
sei se é a palavra certa. Mais prática, teoria e prática tem que caminhar junto. 
(PROFESSORA, 10).  

Sobre as mudanças ocorridas nas escolas multisseriadas, destacam a 

importância do planejamento desenvolvido coletivamente, a organização da horta e 

dos parques. Enfim, que houve transformações nas escolas, que as formações 

fortaleceram o trabalho pedagógico, citaram exemplos de práticas desenvolvidas no 

Programa Escola da Terra.  

Isso foi visto nas próprias escolas, né. A transformação que teve. 
(PROFESSORA, 6). 
[...] é mais prático, né. Você pega aqui um instrumento que você tem aqui e 
usa, o que você pode ter. (PROFESSORA, 7). 
Nós tivemos professor muito bom, né. Nossa eu lembro aquele lá de química, 
né. Coisas simples com material que a gente tem em casa né. E não sabia 
fazer, e ele ensinou, né. Eu acho que foi muito bom. (PROFESSORA, 11). 

Salientaram que ocorreram transformações nas escolas e as oficinas trouxeram 

práticas simples e possíveis de serem realizadas. Salientaram que há a possibilidade 

de transformação e que a realidade pode ser modificada, que dificuldades existem em 

qualquer contexto. Conforme expôs a professora (10). 

Que pode ser modificada, que pode ser vivido, né. E tornar sujeitos críticos 
dentro do seu contexto. Que possam superar as dificuldades, porque 
dificuldades vão ter em todos os lugares, o que vai mudar é tua forma de ver 
e enfrentar as dificuldades. Porque não é porque eu vou morar na cidade que 
eu não vou ter dificuldade. Ou vir da cidade morar aqui no campo. É 
dificuldades diferentes. Mas eu vou ter dificuldade. E pode transformar né. 

Sujeitos críticos dentro do seu contexto, a formação das crianças a partir da 

realidade, ou seja, a conscientização sobre o campo voltada para prática social. 

Assim, ao encerrar as discussões as professoras trouxeram várias tensões e desafios, 

salientando que a formação continuada é importante, mas está deve ser voltada mais 

para a realidade do campo, contribuir para que elas possam direcionar o trabalho, as 

práticas pedagógicas envolvendo as crianças. Destacam o papel da teoria, mas 

salientam a necessidade de atividades mais concretas como as oficinas do Programa 

Escola da Terra, pois as dificuldades enfrentadas no cotidiano trazem muitas 

frustações, principalmente quando não atingem os objetivos, especialmente no 

encerramento do ano letivo em que as avaliações são determinantes para a 

aprovação e reprovação.  
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E a gente se frustra quando você tem que reprovar. Eu só falto chorar, porque 
você sabe que aquele ano vai fazer falta pra aquela criança.  Você sabe, 
então você sofre chamando a atenção, você sabe eles vão precisar daquilo 
mais tarde, né. (PROFESSORA 7).  
 Aquele dia que [...] nós colocamos lá a falta de concentração, de interesse. 
Ela colocou lá, “gente isso se desenvolve”, claro que se desenvolve, mas se 
a gente colocou é uma coisa que é a dificuldade. É a dificuldade que tá muito 
grande! Né, tá muito grande. Eu acho que pensa assim, sei lá. Eu acho que 
você não tá fazendo atividade interessante, né. A sensação que a gente tem 
não tá conseguindo fazer, nada interessante pra chamar essa atenção. Pra 
eles ter interesse na aula. Eu acho que esse do Escola da Terra ajudou nesse 
sentido, você fazer mais oficina, mas mesmo assim, trabalhando as oficinas 
de concreto ainda tem essa falta de interesse, essa falta de concentração, 
essa falta de interesse deles. Isso prejudica muito, pra mim pelo menos é o 
que eu sinto. Porque daí prejudica bastante, ainda mais que é multissérie ali 
junto, né. Acaba que estraga a tua aula, né.  (PROFESSORA 8). 

 Assim, ao concluir o capítulo a partir dessas últimas falas que tratam da 

aprovação e reprovação, da dificuldade que as professoras apresentam para trabalhar 

com as turmas multisseriadas, as atividades que não chamam atenção das crianças, 

o reconhecimento que atividades que envolvem a realidade, o concreto, a multissérie 

como fator que prejudica a aprendizagem, vários aspectos que dentro das 

contradições da escola rural-campo, mostram avanços, pois, diante do que 

conseguiram realizar nas escolas, do reconhecimento de suas limitações, do desejo 

de avançar para a escola do campo.  Assim, cabe destacar que os conhecimentos 

espontâneos devem ser ampliados para os conhecimentos científicos, a definição de 

temas, a organização cotidiana do trabalho pedagógico planejamento, métodos que 

coloquem as crianças como sujeitos ativos no processo (ROCKWEL, 1995). Como, 

as professoras foram no decorrer dos últimos cursos de formação continuada.  

Esses momentos formativos foram registrados e a partir das fotografias é 

possível visualizar algumas situações vivenciadas pelas professoras. 
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FIGURA 14 - Composição de fotografias dos momentos de formação continuada das 
professoras das escolas multisseriadas de Goioxim-PR 2015-2018 

 

 



   
 

192 
 



   
 

193 
 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora.  

As fotografias apresentadas mostram a participação não só das professoras 

das escolas do campo, mas também alguns momentos em que toda comunidade 

participou. A primeira imagem registra o seminário de encerramento do programa 

Escola da Terra e a apresentação dos PPPs das escolas municipais. Nesse dia 

estiveram presentes professores e professoras de todas as escolas da rede municipal 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental, equipe pedagógica da secretaria 

municipal de educação, equipe gestora da educação municipal, professores das 

universidades - Unicentro e UFFS. Também participaram a equipe da cultura, os pais 

e as crianças das escolas do campo e agricultores do município que trabalham com a 

agricultura camponesa e agricultura familiar.  

 A segunda fotografia traz o momento de organização dos grupos de estudos 

para a reformulação da proposta curricular do município e estudos sobre planejamento 

coordenado pelo professor Marcos Gehrke, as professoras foram divididas em grupos 

para iniciarem os trabalhos. Estas foram desafiadas a organizar um plano de ensino 

interdisciplinar e ao final ocorreram as apresentações.  

 A terceira imagem registra as professoras na confraternização de encerramento 

do Programa Escola da Terra, momento cultural enriquecedor em que os municípios 

trouxeram professores e representantes de sua cultura local. O evento ocorreu no 

município de Rio Bonito de Iguaçu, junto ao MST que serviu um café com produtos da 

culinária local.  
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 A penúltima fotografia refere-se ao segundo seminário de EdoC no munícipio, 

neste é visível o cansaço de algumas professoras. Este momento foi um dos mais 

difíceis, pois estas relataram todas as angústias e frustrações que vinham enfrentando 

nas escolas após a multisseriação.  

 A última fotografia registra uma audiência pública, realizada pela equipe da 

secretaria municipal de Goioxim, no início de 2018. Esta teve por objetivo apresentar 

dados referentes a redução do número de estudantes das escolas municipais, a 

necessidade de reorganização do quadro do magistério e porque as turmas estavam 

sendo multisseriadas, bisseriadas e multisseriadas.  

 A sistematização e análise das tensões e desafios, vivenciados pelas 

professoras nas escolas multisseriadas do campo e nos processos de formação 

continuada, possibilitou trazer apontamentos, proposições para a formação 

continuada das professoras das escolas multisseriadas com o intuito de contribuir para 

a transformação, projeção da escola do campo. As análises mostraram que as 

professoras precisam avançar no entendimento em relação aos conhecimentos 

científicos voltados para aspectos históricos, sociológicos, políticos, econômicos e 

didáticos, para atingirem uma formação sólida (PASQUALINI, 2013), que supere a 

fragmentação, as doses homeopáticas do conhecimento (MARTINS, 2008), as 

lacunas da formação inicial precária,  pois como afirma Saviani (1987), o domínio 

cultural é indispensável para atuação do trabalhador e o professor precisa assumir o 

protagonismo de que formação quer ter. Assim, as professoras que pretendem 

transgredir a escola multisseriada precisam entender que a trajetória profissional e 

pessoal está vinculada a questão político-social (HAMMEL E GEHRKE, 2018), assim, 

devem assumir que seu trabalho é essencialmente intelectual e científico (MELO, 

2008), não é um negócio, não é mercadoria e deve qualificar para a vida (MÉSZÁROS, 

2008).  E é opção por práticas reacionárias ou democráticas (FREIRE, 2013).  

 Portanto, a formação continuada pode possibilitar a superação da tensão da 

escola rural-campo, possibilitando a transgressão para a escola do campo, sendo os 

ciclos de formação humana uma possibilidade, para ser pensada e planejada 

coletivamente, envolvendo toda comunidade escolar, para que se avance no sentido 

democrático em que as relações sejam horizontais, pois a partir dos conhecimentos 

cotidianos, a escola pode possibilitar as crianças que residem no campo o acesso à 

educação, aos conhecimentos científicos produzidos historicamente, como um direito 

a ser garantido. No entanto, é preciso ter clareza que a opção por projetos societários 
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vem acompanhada de lutas que devem ser coletivas e não isoladas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação continuada das professoras das escolas multisseriadas, na 

perspectiva da EdoC, traz exigências teóricas e práticas, visando construir 

conhecimentos que possibilitem a transformação social e estrutural, defendendo o ser 

humano como ser social que pode interferir nos processos sociais, dado que esses 

não ocorrem de forma natural, mas são produzidos historicamente pela humanidade. 

A prática social é vista como força que pode mover as mudanças necessárias para 

superação da Educação Rural, projeto antagônico ao campo como lugar de vida e de 

sujeitos de direitos, pois traz, uma educação frágil, desvinculada da vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo, projeto voltado para o avanço do capital, 

valoriza o agronegócio em detrimento da agricultura camponesa e da agricultura 

familiar.  

Considerando que a escola é a instituição utilizada pela classe hegemônica 

para desenvolver e manter seu projeto societário, o estudo sobre a formação 

continuada das professoras ocorrida entre 1999 a 2018, possibilitou explicitar as 

contradições que permearam esse processo, trazendo as políticas educacionais que 

mediaram as relações entre o geral e o particular, a partir de uma visão de totalidade.  

Não foram analisados todos, pois o enfoque foi nos cursos realizados em regime de 

articulação entre as esferas administrativas, e os cursos realizados em parceria com 

as universidades. 

Ao realizar o estado da arte, a constatação é de que os cursos de formação 

continuada lato-sensu e stricto-sensu vêm possibilitando a produção teórica voltada 

para a Educação do Campo. No entanto, a maior parte das produções são 

dissertações, há poucas teses sobre formação continuada de professores que atuam 

em escolas multisseriadas do campo.  Desse modo, a proposição é que estudos sobre 

a formação continuada de professores que atuam em escolas multisseriadas, sobre 

essa temática, sejam realizados em nível de doutorado, devido, ao aprofundamento 

que a formação pode oferecer, podendo, ampliar as contribuições existentes.  

A análise das políticas e programas de formação continuada de professores do 

campo no cenário da formação de professores no Brasil, trouxe o entendimento de 

que, em conformidade com as políticas educacionais de formação continuada partir 

de 1990, as formações ofertadas pelo Estado vinham de encontro com os ajustes 

estruturais e as reformas neoliberais. Estas se materializaram na formação de 
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professores, desde a formação inicial.  Assim, a formação inicial e continuada ocorreu 

em serviço, essa afirmativa vem de encontro com os processos de formação, que 

participaram as professoras da rede municipal de Goioxim, nos períodos de 1999 a 

2015.   

Estas fizeram o curso de magistério e de pedagogia, mas não conseguiram a 

certificação e necessitaram realizar o curso de complementação na Unicentro. Em 

síntese, o governo exigiu formação, mas não garantiu, pois a formação foi paga pelas 

professoras. Além disso, as reformas educacionais abriram espaço para instituições 

privadas, a educação como mais um dos serviços ofertados no mercado, estava 

disponível para ser consumida. As instituições formadoras ofertaram os cursos, mas 

sem a qualidade mínima exigida, prejudicaram as professoras que precisaram fazer 

mais um ano de complementação para que fossem certificadas. 

Desse modo, a formação das professoras das escolas multisseriadas de 

Goioxim, tanto a inicial como a continuada, acabou sendo fragmentada, voltada mais 

para práticas pedagógicas sem articulação com a realidade, principalmente nas 

escolas localizadas no campo. Cabe destacar que as formações desenvolvidas entre 

1999 e 2015 trouxeram avanços significativos para educação do município. Os cursos 

em articulação com o MEC realizados de 1999 a 2015, foram PCNs, PRÓ-

LETRAMENTO, PROFA e PNAIC, estes totalizaram 1200 horas de cursos, 1000 

horas foram desenvolvidos por iniciativa da própria secretaria. Os cursos foram 

relevantes, no entanto, mais voltados para a formação utilitarista e pragmática, com 

enfoque na meritocracia e em resultados.   

Em relação à formação voltada para as especificidades das escolas rurais, 

estas só ocorreram após 2015.  Goioxim não aderiu ao programa Escola Ativa ofertado 

pelo MEC para as escolas do campo a partir de 1997. Foi a partir do projeto de 

extensão voltado para a reformulação dos PPPs, que as professoras desenvolveram 

vários estudos voltados para a realidade local, leituras sobre a EdoC e sobre a PHC. 

No decorrer de 2016 e 2018 vários momentos envolveram pesquisas, encontros 

coletivos com as comunidades, enfim, os PPPs foram reformulados e a proposta 

curricular iniciada, a partir de estudos embasados em autores progressistas.  

Sobre o Programa Escola da Terra, UFFS - UNICENTRO, com a formação 

organizada a partir do tempo universidade e tempo comunidade, as professoras 

puderam articular as proposições teóricas, as práticas desenvolvidas na sala de aula. 

O Programa possibilitou a produção de materiais voltados para a realidade local, como 
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inventário do município, o livro Escrevedores da Liberdade e a produção de artigos 

pelas professoras sobre “a trajetória docente”. O programa previa a entrega de 

materiais para as escolas participantes, no entanto, as escolas só receberam o que 

foi produzido junto às universidades, durante a formação.  

Dessa maneira, a afirmativa é de que a participação da universidade deve ir 

além da formação inicial, pois, o trabalho das professoras ocorre no movimento 

dialético, é permeado por contradições do sistema capitalista. Assim, é essencial que 

as professoras estejam constantemente estudando o movimento histórico, político e 

social, e como este influencia no trabalho cotidiano. Além disso, a formação inicial nos 

cursos de pedagogia precisa estar atrelada ao cotidiano das escolas, principalmente, 

em relação às escolas do campo, pois o Pronera e o Pronacampo vem proporcionando 

apoio técnico e financeiro para a implementação de projetos para a EdoC em todas 

as esferas, ampliando o acesso e a qualificação da oferta para educação básica e 

ensino superior.  

Ao historicizar e conjunturar a educação do munícipio, os achados nos 

documentos referentes às escolas municipais do campo trouxeram o entendimento de 

que o ajuste estrutural da política minimalista do Estado, em conformidade com as 

metas dos planos educacionais, o processo de descentralização e municipalização do 

ensino, resultou no fechamento de escolas rurais em todo país, e em Goioxim 33 

comunidades rurais tiveram suas escolas fechadas. Esse processo retirou as crianças 

da comunidade obrigando-as a viajar diariamente no transporte escolar.  O governo 

deixou de investir nas escolas para investir nos transportes e no caso de Goioxim a 

maioria destes é terceirizado.  

A nucleação é considera como processo de negação dos direitos dos povos do 

campo, no entanto, é possível considerar que esta possibilitou que as escolas 

tivessem algumas melhorias de infraestrutura e apoio técnico. As escolas foram 

nucleadas como argumentos voltados para a redução do número de matrículas, no 

entanto, esse processo não parou e a retomada das turmas multisseriadas a partir de 

2015, comprova que os sujeitos do campo estão deixando o campo, assim êxodo rural 

ainda é visível e precisa ser discutido e analisado. É preciso entender o que vem 

ocasionado a redução das populações do campo. Manter a escola na comunidade é 

a defesa da Educação do Campo e o indicativo é que nenhuma comunidade aceite 

que as escolas sejam fechadas, isso exige organização coletiva e luta pelo direito a 

educação no lugar em que as crianças residem.  
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Em síntese, os estudos sobre as multisseriadas apontam para necessidade de 

superação do paradigma da Educação Rural, a escola organizada na multisseriada 

segue a mesma lógica da seriação, vista como parâmetro de qualidade, assim, 

mantém a forma da escola fragmentada, conteudista, desconsiderando a realidade 

das crianças que vivem no campo. Essas afirmativas apareceram nos relatos das 

professoras das escolas multisseriadas de Goioxim na entrevista de grupo focal.  

O grupo focal como técnica para coleta de dados, também pode ser 

considerado como um momento formativo, tanto, para a pesquisadora como para as 

participantes. A participação como mediadora e o conhecimento do coletivo, exigiram 

estudos e preparação, desde a organização do espaço, à acolhida das 11 professoras 

e apropriação de elementos teóricos.  Em muitos momentos foram necessários 

estimular suas falas, mostrar que poderiam expor suas opiniões, ideias, pois todas 

eram relevantes e que estavam contribuindo para produção de conhecimento 

científico. A insegurança, o sentimento de inferioridade, o lugar do professor na escola 

do campo, mostra que é preciso reagir diante dos estereótipos que colocam os sujeitos 

do campo como atrasados, a professorinha, a escolinha, o aluninho, expressões que 

podem ser consideradas pejorativas, pois diminuem esses sujeitos, que devem se 

reafirmar como sujeitos de direitos.  

  As falas das 11 professoras, foram sistematizadas de forma crítica, 

valorizando de forma respeitosa todas as contribuições, pois estas produzem 

cotidianamente relações, práticas, vivências que têm muito a ensinar, para que 

através de pesquisas, as produções teóricas vão ampliando os conhecimentos sobre 

as relações de vida, trabalho e cultura dos sujeitos do campo.  Desse modo, foi 

possível elencar cinco tensões e desafios que a escola rural apresenta para consiga 

avançar para a escola do campo.  

As professoras precisam superar a visão de que a escola seriada possibilita um 

trabalho com maior qualidade, dado que a multissérie deriva da escola seriada. Elas 

trouxeram aspectos positivos como a coletividade, a cooperação entre as crianças em 

que os maiores ajudam os menores, além das ações e práticas que colocam a escola 

multisseriada na tensão rural-campo.  A escola do campo não é inferior à urbana, os 

dados das avaliações mostram isso, é preciso superar esse preconceito, pois o trajeto 

que as crianças percorrem nas escolas intracampo é menor que o deslocamento até 

a escola urbana.  As longas distâncias percorridas diariamente ocasionam em muitas 
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faltas, com condições não favoráveis, os direitos acabam não sendo garantidos, 

influenciando no processo de ensino aprendizagem das crianças.  

A transgressão do paradigma rural vem acompanhada da necessária 

organização coletiva pela luta por direitos, para que as escolas se mantenham nas 

comunidades, pois, a educação rural valoriza o agronegócio, o que contribui para que 

as pessoas deixem o campo e vão morar nas cidades. Portanto, fica a proposição 

para que a formação continuada contribua para transgressão da escola rural, é 

essencial que possibilite estudos sobre a realidade do município e a questão agrária.  

Em conclusão, diante das afirmativas como sugestão sobre a forma escolar, propõe 

os ciclos de formação humana, pois estes colocam a criança como sujeito ativo, as 

professoras como mediadoras, a escola como formadora de seres humanos e não 

apenas de mão de obra para o trabalho.  

As professoras relataram as difíceis condições que impedem que muitas 

crianças se desenvolvam na escola, além das longas distâncias, o tempo que ficam 

no transporte escolar, condições de alimentação, cansaço devido às atividades de 

trabalho que desenvolvem com as famílias, algumas caracterizadas como exploração 

de trabalho infantil. Colocam o desafio para que a escola do campo avance.  Dessa 

forma, para avançar em forma e conteúdo, a formação continuada das professoras 

precisa garantir conhecimentos científicos, voltados para o desenvolvimento da 

criança, planejamento articulado com a realidade dos sujeitos e suas vivências, 

desenvolver processos em que as professoras atuem como mediadoras, de processos 

formativos, que se iniciam na família e devem ser ampliados na escola através dos 

saberes elaborado e produzido historicamente.  A apropriação dos conhecimentos 

científicos potencializa melhorias nas práticas pedagógicas, no planejamento, nas 

ações desenvolvidas nas escolas e mais autonomia docente. 

Ao concluir o estudo fica explícito que a formação é um processo contínuo de 

todos os seres humanos, no entanto, o professor precisa se apropriar dos 

conhecimentos científicos, ser  protagonista de sua formação, no sentido político de 

reivindicar cursos de formação voltados para as reais necessidades das escolas do 

campo, política publicas educacionais que atendam as especificidades e possibilitem 

avanços em direção aos direitos dos povos do campo. Cursos que articulem teoria e 

prática, que os faça avançarem para a práxis transformadora. 

A conscientização de que a educação é um processo contínuo de formação 

humana, exige a compreensão de que aluno não é cliente, educação não é 
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mercadoria, que forma escolar seriada e multisseriada valorizam as disciplinas, os 

conteúdos fragmentados, a aprovação e reprovação, das crianças, os conhecimentos 

urbanos, retira a autonomia do professor através de formações que o impedem de 

avançar para um nível de criticidade, de planejar a partir da realidade, não 

problematiza as questões de produção, não há luta e não há resistência.  

Portanto, a defesa pela escola do campo, requer a transgressão desse 

paradigma, por uma forma escolar que valorize os sujeitos, professores, crianças, 

pais; que valoriza a aprendizagem dos conhecimentos científicos produzidos pela 

humanidade, que valoriza os tempos humanos de formação, possibilitando que os 

sujeitos escolham se querem viver no campo ou na cidade. Enfim, a materialização 

da escola do campo, exige posicionamento político, e organização coletiva para lutar 

por vida, trabalho e cultura, pois, o professor ao assumir sua condição de trabalhador, 

age, pensa, usa da palavra e das ações para transformar o mundo (MÉSZÁROS, 

2008).  
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APÊNDICE A - Autorização de acesso aos documentos, realização do grupo focal e 
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   BALDOTTO, Ozana Luzia Galvão. Educação Do Campo Em 
Movimento: Dos Planos À Ação Pedagógica Em Escolas   Multisseriadas 
E Anos Iniciais De São Mateus (ES) E Jaguaré (ES).        

   UFES    M    2016    

   RIBAS, Juliana Da Rosa. O Fazer-Se Professor Em Turmas 
Multisseriadas Na Região De Santa   Maria/RS: Desenvolvimento 
Profissional E Saberes Experenciais.        

   UFSM    M    2016    

   SILVA, Tatiana De Sousa. Trabalho Docente Em Escolas Do Campo 
Multisseriadas.        

   UEPA    M    2017    

   SOUZA, Clemilda Da Penha Bergamin Athayde De. Políticas Públicas 
De Formação Continuada   Para Professores De Escolas Multisseriadas 
Do Campo Em Vargem Alta-ES:   Desafios E Possibilidades.        

   UENFE    M    2017    

   PIANOVSKI, Regina Bonat. Ensino E Aprendizagem Em Escolas 
Rurais Multisseriadas E As   Contribuições Da Psicologia Histórico-
Cultural E Da Pedagogia   Histórico-Crítica.        

   UTP    D    2017    

   FERRAZ, Fatima Aparecida Santos. Formação Continuada De 
Professores Nas “Estadias Letivas”: Um Olhar Para As Escolas 
Multisseriadas Do Campo.        

   FVC    M    2017    

   ELIAS, Adriana Soares De Carvalho. Expectativas Formativas Dos/Das   
Professores/As Da Multissérie: Um Olhar A Partir Da Formação Do 
Programa   Escola Da Terra – Pernambuco.        

   UFPE    M    2017    

   BISPO, Roque Lessa. Limites E Possibilidades Das Práticas 
Pedagógicas Nas Escolas   Multisseriadas No Campo: Um Estudo Em 
Dom Macedo Costa-Bahia.        

   UFRB    M    2018    

   FERREIRA, Rita De Cassia Souza De Vargas. A Gestão Em Escolas 
Multisseriadas: Facetas   Da Educação Em Outros Contextos.        

   
UNILASALLE    

M    2018    

   TEIXEIRA, Rosiane Do Carmo. O Trabalho Docente Nas Escolas 
Multisseriadas Do Campo No Município De   Mutuípe-BA.        

   UFRB    M    2018    



   
 

219 
 

   SOPRANI, Ana Cristina. O Currículo Das Escolas Multisseriadas Do 
Município De Sooretama E Suas   Implicações No Processo De 
Formação Dos Sujeitos Do Campo.        

   UFES    M    2018    

   LUVISA, Monica Trindade. Políticas E Práticas De Leitura: Um Estudo 
Nas Escolas Multisseriadas   Do Campo No Território Da Cantuquiriguaçu 
– Paraná.        

   
UNICENTRO    

M    2019    

   BRAGA, Solange Leite De Farias. Educação Do Campo Para A 
Convivência Com O   Semiárido Nas Escolas Multisseriadas De Anos 
Iniciais No Município De Sento-Sé/Ba: Espaços E Tempos De 
Aprendizagem Juazeiro - Bahia 2019.        

   UNEB    M    2019    

   SILVA, Lindinalva Calazans Da. Formação Docente Continuada Nos 
Ciclos De Formação Humana Em   Itabuna-Ba: Uma Análise Na Ótica 
Dos (As) Professores (As) Alfabetizadores (As).        

   UESC    M    2015    

   MARQUES, Fernanda Rodrigues. Autoria Docente Como Artefato Para 
Os Currículos Com Inovações   Pedagógicas: Um Zoom Nos Ciclos De 
Formação Humana.        

   UFB    M    2015    

   MARIANO, Alessandro Santos. Ensaios Da Escola Do Trabalho No 
Contexto Das Lutas Do MST: A Proposta   Curricular Dos Ciclos De 
Formação Humana Com Complexos De Estudo, Nas Escolas   Itinerantes 
No Paraná.        

   
UNICENTRO    

M    2016    

   NAMAN, Diana Claudia. Apropriações E Representações Do Processo 
Avaliativo No Ciclo De   Formação Humana Por Parte De Professores De 
Matemática De Uma Escola Estadual   De Mato Grosso.    

   UFMT    M    2017    

   MOURA, Sergio De Almeida. A Avaliação Escolar Nos Ciclos De 
Formação Humana Da SME/Goiânia (2001-2004).        

   UFG    D    2018    

   DAMASCENO, Kelly Katia. A Escola Por Ciclos Na Rede Pública 
Estadual Do Município De Cuiabá/MT: “Expectativas De Avanços Em Um 
Espaço De Contradições.    

   UFP    D    2019    

Fonte: organizado a partir do catálogo de teses e dissertações da CAPES. 
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APÊNDICE D - artigos acessados no sítio eletrônico SCIELO (2014-2018) 

 
   AUTOR/   TÍTULO    Ano 

   PARENTE, Cláudia da Mota Darós. Escolas Multisseriadas: a experiência internacional   
e reflexões para o caso brasileiro. 

2014 

   PARENTE, Cláudia da Mota Darós. Perfil, concepções e práticas pedagógicas de 
professores que atuam em turmas   multisseriadas de escolas públicas de Sergipe.        

2014 

   HAGE, Salomão Antônio Mufarrej. Transgressão   do Paradigma da (multi)Seriação 
como referência para a construção da Escola   Pública do Campo. 

2014 

   JANATA, Natacha   Eugênia. Anhaia, Edson Marcos. Escolas/Classes   Multisseriadas 
do Campo: reflexões para a formação docente.    

2015 

   SAPELLI, Marlene Lucia Siebert.   Ciclos De Formação Humana Com Complexos De 
Estudo Nas Escolas Itinerantes   Do Paraná.        

2017 

Fonte: Morais (2019) organizado a partir do sítio eletrônico da Scielo.  
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APÊNDICE E - Cursos de Formação Continuada das professoras da rede municipal 
de Goioxim – PE (1999-2018) 

 
1

999 

40 h Alfabetização: técnicas de leitura e produção de textos;  

Sistema de numeração decimal, tangran e confecção de material 

didático.  

2

000 

16 h Fundamentação dos PCNs; Temas transversais; Ética; 

 Ensinar e aprender com prazer; atividades lúdicas na 

alfabetização; oralidade leitura e escrita.  

2

000 

8h Temas interdisciplinar - Teoria e prática. 

2

000 

8h O lúdico na matemática: Blocos lógicos. Ábaco e material dourado.  

2

000 

8h A dinâmica do Planejamento (oficina de projetos). 

2

000 

8h Sugestões para trabalhar textos. 

2

001 

8h O Educador do Novo Milênio 

2

001 

56h Parâmetros em Ação PCNs em Ação - Alfabetização. 

2

002 

252h  Parâmetros em Ação PCNs em Ação. 

2

003 

8h Inter-relações pessoais; Educadores e Profissionais da Educação;  

Humor e Motivação: Quando trabalhar dá prazer.  

2

003 

8h Concepção de Infância; Adaptação e Rotina de trabalho na 

Educação  

Infantil. Alfabetização (Emília Ferreiro) e o Lúdico;  

Produção e reestruturação de textos.  

2

003 

12h Encontro de professores alfabetizadores, supervisores e diretores.  

2

003 

52h PCNs em Ação 

2

003 

8h Educação Infantil 

2

003 

8h  Atividades práticas de alfabetização e gêneros de textos. 

2

004 

8h Oficina de atividades para séries iniciais.  



   
 

222 
 

2

004 

8h Oficina de atividades para 3ª e 4ª séries.  

2

004 

8h A Motivação e o Desempenho Profissional e Pessoal.  

2

004 

40h Oficina de matemática: "Concepção de Material Concreto".  

2

004 

200h Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA).  

2

004 

200h Parâmetros em Ação (PCNs)- 1º e 2º ciclos.  

2

004 

32h Contador de Histórias 

2

005 

8h Qualidade na Educação - Conquista ou Desafio. (SENAC) 

2

007 

16h Encontro Pedagógico 

2

008 

18h Desenvolvimento Infantil, Alfabetização e Letramento, Hipóteses ou  

Níveis de Escrita, Tipologia Textual e Sondagem.  

2

008 

16h Desenvolvimento Infantil, Cuidar e Educar, Adaptação, 

Organização do  

Espaço e Rotina.  

2

008 

24h Oficinas de Alfabetização, Leitura, Escrita e Matemática.   

2

008 

8h Fases do Desenvolvimento Infantil, Organização do Espaço Escolar 

e  

Rotina.  

2

009 

16h Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  

de Nove Anos.  

2

009 

8h Desenvolvimento Neuropsicomotor Infantil _ Educação Especial.  

2

009 

12h Pró-letramento 

2

010 

16h Transtornos Mentais e Distúrbios de Aprendizagem. 

2

010 

32h O Educador, sua motivação e sucesso no ensino. Reformulação do 

PPP 

2

011 

16h Estratégias de aprendizagem; metodologia para o ensino de Língua 

 Portuguesa; recreação e aprendizagem na EI (SENAC) 
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2

011 

8h I Seminário de Educação do Campo 

2

011 

8H Encontro Pedagógico 

2

012 

6h Motivação, autoestima no trabalho docente 

2

012 

16h Encontro Pedagógico 

2

013 

8h Criatividade e Motivação 

2

013 

8h Oficinas para planejamento pedagógico 

2

013 

8h CONAE - Etapa Municipal - Goioxim-PR 

2

013 

8h Formação pedagógica 

2

014 

16h Curso de Atualização Pedagógica 

2

014 

8h Encontro Pedagógico - AMOP 

2

014 

8h Encontro Pedagógico - Educação Infantil 

2

015 

8h Formação Pedagógica - Música 

2

015 

8h Formação de Educadores do Campo e Educação Infantil  

2

016 

8h Formação Continuada em Educação do Campo: Reflexões 

2

017 

56h Reformulação do PPP 

2

017 

200h Escola da Terra 

2

017 

8h II Seminário de Educação do Campo 

2

018 

4h Audiência Pública na Câmara de Vereadores - Organização das  

Escolas Municipais 

2

018 

56h/ 

44h 

Educação a partir da realidade da formação crítica à organização 

 da proposta curricular  



   
 

224 
 

2

018 

8h Referencial Curricular do Paraná 

2

018 

8h Estudos da Base Nacional Comum - BNCC 

2

018 

8h Instrumentos de Avaliação Externa e Currículo das Escolas 

Municipais 

2

018 

4h Palestra com Psicóloga 

Fonte: organizado pela pesquisadora a partir de documentos acessados na SEMED-Goioxim (listas de 
frequência e caderno de entrega de certificados). 
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APÊNDICE F - Referências para sistematização do PPP 

 
Marco   Conceitual    Referências indicadas 

   1. Elaborar   um quadro sobre os aspectos 
comuns e aspectos não comuns entre as escolas 
do   campo e escolas da cidade. A partir dos 
aspectos comuns, identificar as   especificidades 
da escola do campo para definir as categorias do 
Materialismo   Histórico Dialético que serão 
centrais nos PPPs. 

2. Refletir e   discutir sobre o MHD e suas 
categorias, bem como a adequação desse método   
para o alcance dos objetivos das escolas do 
campo, apresentar com clareza   essa concepção 
teórica – metodológica a fim de definir os 
conceitos centrais   nessa seção dos PPPs.        

VENDRAMINI, C.   R. A Educação do Campo na 
perspectiva do materialismo histórico dialético.   In:  

COUTINHO, A. F. Diálogos sobre a   questão da 
Reforma Agrária e as políticas de Educação do 

Campo. São Luís:   Edufma, 2009. 

CURY, Carlos   Roberto Jamil. EDUCAÇÃO E 
CONTRADIÇÃO:   elementos metodológicos para 
uma teoria crítica do fenômeno educativo. 5.   ed. 

São Paulo: Cortez: autores Associados, 1992. 

   2.1 Concepção de   sociedade: qual projeto 
societário defendemos?   (reconhecer que existem 
dois projetos antagônicos para o campo brasileiro, 
o do   agronegócio, voltado aos interesses do 
desenvolvimento do capitalismo, que   utiliza a 
terra para produzir monocultura, com a utilização 
de tecnologias   modernas que exclui grande parte 
do trabalho humano, levando ao esvaziamento   
do campo e outro. E outro, é o projeto da 
Educação do Campo, dos Movimentos   Sociais do 
campo, o campo com gente, que compreende que 
o campo é um espaço   de produção e de vida, é 
o campo das comunidades rurais que prezam 
pelas   relações sociais que se estabelecem entre 
os sujeitos, o modo de vida, e o   trabalho por meio 
de novas relações com a natureza, como a 
produção de   comida, de diferentes culturas, da 
agroecologia, da produção orgânica,   
minimizando os danos ao meio ambiente). Que 
sujeitos queremos formar para   atuar nessa 
sociedade e transformar a realidade? (transformar 
a realidade é   um dos princípios do MHD).        

Referências: FERNANDES, B.   M. Os campos da 
pesquisa em Educação do Campo: espaço e 

território como   categorias essenciais. In: Molina, 
M. C. (org.). Educação do Campo e Pesquisa: 

questões   para reflexão. Brasília: MDA. 2006.        

FRIGOTTO, G. Projeto   societário contra-
hegemônico e educação do campo: desafios de 

conteúdo, método   e forma. In: MUNARIM, Antônio 
[et. al.] (orgs.). Educação do Campo – Reflexões e 

Perspectivas. Florianópolis:   Insular, 2010. 

   2.2.   Concepção de Educação/Educação do 
Campo:       quem são os   sujeitos que abitam o 
campo? (realidade desse campo, são pequenas   
propriedades de agricultura familiar, são grandes 
propriedades que produzem   em larga escala, 
etc., buscar os   elementos do inventário da 
realidade). Qual educação queremos? (uma 
educação para os sujeitos do campo, vinda do   
Estado organizada a partir dos seus interesses, ou 
uma educação dos sujeitos do campo, organizada 
a partir da realidade do campo, omnilateral, que 
desenvolva todas as dimensões dos sujeitos 
coletivos de   direito).        

CALDART, R. S.   Elementos para a Construção do 
Projeto Político Pedagógico da Educação do   

Campo.” IN: JESUS, S. M. S. A. de; MOLINA, M. C. 
(orgs.) Articulação   Nacional por uma Educação 
Básica do Campo: Brasília/DF: Universidade de   

Brasília, 2004, p. 13 – 52. Coleção Por uma 
Educação do Campo, n. 5. 

CALDART, R. S. Educação do 
Campo. In: CALDART, R. S. et al.(org). Dicionário 

da   Educação do Campo. Rio de Janeiro; São 
Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim   

Venâncio, Expressão Popular, 2012, p. 257-265.        

FRIGOTO, G. Educação Omnilateral. 
In: CALDART, R. S. et al.(org.). Dicionário da 
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Educação do Campo.   Rio de Janeiro; São Paulo: 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 

Expressão Popular, 2012, p. 265-272. 

   2.3 Concepção de Gestão: refletir sobre a 
função   social e pedagógica da escola, na 
perspectiva do MHD a Gestão Democrática tem   
centralidade no processo de relações entre a 
escola, a família e a comunidade   por meio das 
instâncias colegiadas (Conselho Escolar, 
Conselho de Classe, APMF   e Grêmio Estudantil), 
pensar na auto-organização dos estudantes.        

ARELARO, Lisete   R. G. GESTÃO 
EDUCACIONAL. In: CALDART, R. S. et 

al.(org). Dicionário da   Educação do Campo. Rio 
de Janeiro; São Paulo: Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim   Venâncio, Expressão Popular, 
2012, p. 381-387. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão   democrática da 
escola pública. 3. ed. São   Paulo: Ática, 2002. 

   Concepção de Práxis: discutir sobre a   relação 
teoria e prática no processo de ensino e 
aprendizagem, nas práticas   pedagógicas e 
metodologias de ensino que contemplem a 
realidade da vida e do   trabalho no campo.    

VÁZQUES, Adolfo Sánchez. Filosofia da   Práxis. 
São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2007. 

   Marco operacional    O próximo   passo será discutir a operacionalização, 
isto é, como esses fundamentos   teórico-
metodológicos se efetivarão nas práticas 
pedagógicas. Essa seção, o   Marco Operacional, 
deve ser elaborada a partir das posições assumidas 
no   Marco Conceitual, compreender como o MHD 
respaldará as ações. Para isso,   deve-se recuperar 
as especificidades das escolas do campo 
anunciadas no   quadro elaborado na questão 1 e 
pensar: no que se refere ao processo de   ensino e 
aprendizagem, trabalho docente e trabalho discente 
- a articulação   entre os conteúdos de cada 
disciplina e a realidade dos sujeitos e da   
comunidade onde a escola está inserida, propor 
práticas condizentes com tal   realidade, discutir as 
responsabilidades de cada sujeito no processo. No 
que   se refere à organização do trabalho 
pedagógico na esfera da gestão escolar, deve-se 
considerar os princípios da gestão democrática a 
partir das   materialidades do lugar, do povo, da 
cultura, das tradições dos povos do   campo.  A 
sugestão para essa tarefa, é   verificar como está 
posto no atual PPP, confrontar com os pressupostos   
teóricos do MHD e sistematizar as ações exequíveis 
a curto, médio e longo   prazo. (Moraes, 2016) 

Fonte: Organizado por Morais (2019) a partir dos arquivos da equipe pedagógica da Semed.  
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APÊNDICE G - Sistematização da reflexão sobre currículo 

 
DISCUSSÃO ORIENTAÇÃO 

A relação entre PPP e currículo – gestão; 
fundamentos; objetivos; contexto sócio 
histórico e concepção de educação. 

Currículo: Avaliação; metodologia; método; 
conhecimento. 

Teoria curricular: conjunto de decisões 
acerca dos fundamentos epistemológicos, 
psicológicos, sociais, pedagógicos ... 

Conceitos sobre currículo: Ribeiro (1999); 
Foshay e Saylor; Silva (2000); (conceitos 
indicados por Ilda Neves); 

Para redefinir a proposta curricular devemos 
tomar decisões (já tomadas na construção dos 
PPP): 

1. Que ser humano queremos 
ajudar a formar? 

2. Que projeto de sociedade 
defendemos? Que relações sociais 
queremos estimular? 

3. Como compreendemos o 
conhecimento e que conhecimento 
queremos construir acerca da vida? 

4. Que método e que metodologias 
são adequadas a nossa proposta curricular? 

5. Que práticas pedagógicas são 
necessárias para construir nosso projeto de 
educação? 

6. Que formas de avaliação 
devemos utilizar? 

7. Que formas de auto-
organização/participação devem ser 
definidas como práticas pedagógicas? 

 

Quais são nossos objetivos da escola? 1. Articular estratégias para 
construir conhecimento amplo e profundo da 
realidade, permitindo compreendê-la 
dialeticamente; 

2. Contribuir para desenvolver 
capacidades humanas superiores 
(abstração, memória reflexiva, atenção 
intencional, raciocínio lógico, imaginação, 
análise, síntese, comparação...) num 
processo de formação omnilateral; 

3. Contribuir para desenvolver todas 
as dimensões humanas (social, política, 
física, intelectual, afetiva, estética...); 

4. Construir elementos para que as 
pessoas se comprometam com a realidade 
enquanto sujeitos de pensamento e ação, 
posicionando-se como classe trabalhadora 
para si, diante da sociedade de classes. 

Pressupostos do currículo – orientadores da 
prática: 

• Filosóficos e sociológicos - 
concepção de homem e de sociedade e 
compreensão de educação; 

• Filosóficos/Epistemológicos - 
questões do conhecimento; 

• Psicológicos - concepção de 
desenvolvimento humano e de 
aprendizagem; 
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• Pedagógicos - dizem respeito ao 
método, aos conteúdos e às práticas 
escolares; 

• Legais - bases presentes na 
legislação educacional, que dão 
sustentação à operacionalização da 
proposta curricular. Coerência entre os 
pressupostos e desses com a prática. 

 

Filosóficos e sociológicos - concepção de 
homem e de sociedade e compreensão de 
educação: 

COMPREENSÃO DO SER HUMANO como 
produzido pelo trabalho, nas relações com os 
outros seres humanos, sempre inacabado (não 
nasce pronto e nem é determinado pelo meio). 

O homem é um produto do meio, que em 
sendo produzido, passa a produzir o meio que o 
produz e em que se produz. 

Trabalho: atividade consciente e planejada 
na qual o ser humano, ao mesmo tempo em que 
extrai da natureza os bens capazes de satisfazer 
as suas necessidades de sobrevivência, cria as 
bases de sua realidade sociocultural, e produz-se 
a si mesmo, desenvolvendo as capacidades 
superiores que o diferenciam dos outros animais. 

COMPREENSÃO DE SOCIEDADE como 
construída a partir das relações de trabalho, 
sempre inacabada. 

COMPREENSÃO DE EDUCAÇÃO COMO 
FORMAÇÃO HUMANA e não apenas instrução 
ou mesmo acesso ao conjunto da produção 
cultural de uma sociedade. EDUCAÇÃO É, em 
síntese, um processo intencional de busca do 
desenvolvimento multilateral do ser humano, que 
reúne capacidades para atividades tanto manuais 
como intelectuais, que trabalha diferentes 
dimensões que permitem o cultivo de uma 
personalidade mais completa e coerente. 
Processo intencional quer dizer que é planejado e 
organizado objetivamente, e em nossa 
perspectiva, por coletivos, em uma direção 
determinada, com objetivos explícitos. 

Epistemológicos – questões do 
conhecimento: 

conhecimento é fruto do trabalho 
humano. Trabalhando o homem foi criando 
vários instrumentos e várias formas, foi 
encontrando soluções para as situações 
problemáticas que precisava resolver para 
produzir sua vida material, ou seja, foi 
produzindo conhecimento. 

Se o conhecimento foi produzido pela 
humanidade ele é herança de todos 
O conhecimento é produzido na VIDA 

Como nos apropriamos do conhecimento? 
Qual método utilizamos? 

 

Síncrese → análise → síntese: mediação 
pelo pensamento concreto pensado abstração                     
a realidade só se torna internalização                 
concreta para o pensamento quando são 
explicitadas suas múltiplas determinações. 

Isso acontece por aproximações sucessivas. 
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Materialismo histórico dialético: • Qualificar o quantitativo, pois as 
mudanças são quantitativas e 
qualitativas; 

• Ultrapassar a descrição para 
explicar a concretude do fato, 
explicitando suas contradições; 

• Construir o concreto pensado; 
• Busca da realidade em suas 

múltiplas determinações, pois tudo se 
relaciona e se transforma; 

• Ter como categoria central de 
análise o trabalho humano (o homem é 
produto produtor do que produz). 

Psicológicos - concepção de 
desenvolvimento humano e de aprendizagem: 

• Superar as visões inatistas e 
ambientalistas 

• O homem, mediante a fabricação 
dos instrumentos de trabalho, a 
organização social e o uso da linguagem, 
modifica sua constituição anatômica, o 
cérebro, os sentidos, as mãos e os órgãos 
de linguagem. Em suma, o seu 
desenvolvimento biológico torna-se 
dependente do modo de produção de sua 
sobrevivência. 

• Na perspectiva sócio-histórica, o 
que a natureza dá ao homem ao nascer 
não lhe é suficiente para viver em 
sociedade. É preciso estabelecer relações 
humanas com o mundo. Toda 
individualidade do homem é apropriação 
da realidade social que forma as 
faculdades específicas. 

desenvolvimento das capacidades 
superiores; ações de intervenção em nível 
de mediação; sistema linguístico 
reorganiza todos os processos mentais 
infantis. A palavra dá forma ao 
pensamento; Papel do brinquedo: 
função simbólica... 

Pedagógicos - dizem respeito ao método, 
aos conteúdos e às práticas escolares (dentre 
elas a avaliação): 

• A) partir da realidade, portanto, 
necessidade de conhecê-la (inventário); 

• B) interdisciplinaridade a partir da 
realidade; 

• C) auto-organização – quais 
práticas? 

• D) planejamento coletivo; 
• E) formação integral 

(desenvolvimento das várias capacidades 
superiores e das diferentes dimensões) e 
crítica; 

• F) potencializar as fontes 
educativas, superar o limite da sala de 
aula; 

• G) potencializar processos de 
leitura e escrita/ampliar e dar visibilidade 
ao acervo (livros, revistas, jornais, 
folhetos); 

• H) potencializar os processos de 
pesquisa (nos quais se potencializa os 
processos de leitura, de escrita, de 
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análise, de síntese, de posicionamento 
político). 

• Definição do método 
• J) metodologias críticas 
• L) avaliação 

Legais - bases presentes na legislação 
educacional, que dão sustentação à 
operacionalização da proposta curricular 

• Constituição de 1988 
• LDB 9394/96 e leis 

complementares 
• Diretrizes curriculares nacionais 
• Orientações da SEED e da 

Secretaria Municipal 
 

Sobre a Proposta Curricular de Goioxim • É parcial, não apresenta 
fundamentos filosóficos, psicológicos, 
epistemológicos, legais e sociológicos 

• As introduções das disciplinas – 
parágrafos dos PCN – essa não é mais a 
referência 

• No caso de Ensino Religioso tem 
como referência as orientações do 
FONAPER – Fórum Nacional 
Permanente de Ensino Religioso – criado 
em 1995. Ensino Religioso tendencioso 
(cristão), apesar de até indicar as 
crenças indígenas (Goioxim tem mais de 
88% de católicos) 

• Na maioria do texto indicação 
muito genérica de conteúdos 

• Algumas indicações de trabalho 
mais crítico: exemplo 5º. Ano 
‘Movimentos sociais e sua influência na 
formação do povo goioxiense’. 
Potencializar isso em toda a proposta 

• Confusão do que seja conteúdo: 
ex. 1º. Ano ‘leitura pelo professor dos 
mais diferentes textos’ ou 2º. Ano ‘ouvir 
com atenção’ 

• Desconsideração do contexto do 
campo: indica na p. 125, 126 e 127 
(conteúdo 5º. Ano – problemas da 
população brasileira – necessidades dos 
grupos do campo); na pág. 135 
(conteúdo do 4º. Ano – população urbana 
e rural) – considerei que dos 7500 
habitantes, mais de 5700 vivem na área 
rural 

•  
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 • Conhecer e considerar a 
realidade; 

• Objetivos gerais claros; 
• Definição e compreensão dos 

fundamentos; 
• Definição e compreensão das 

disciplinas em consonância com os 
fundamentos gerais; 

• Definição de conteúdo, de 
método, de metodologias e de avaliação 
em consonância com os fundamentos; 

• Gestão escolar compatível com a 
proposta 

• Construção da prática 
pedagógica e formação de professores 
em consonância com toda essa definição 
anterior 

• COMPROMETIMENTO COM A 
FORMAÇÃO HUMANA. 

Fonte: (SAPELLI, 2018). Arquivo de e-mail. Material apresentado na formação pedagógica dos 
professores da rede municipal de Goioxim em fevereiro de 2018.  
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APÊNDICE H - Instrumento de coleta de dados 
 

Assuntos abordados:  

• Educação Rural/Educação do Campo; 

• Escola Seriada (multisseriada); 

• Processo de nuclearização das escolas municipais de Goioxim; 

• Formação de professores inicial e continuada. 
 
Roteiro com questões para discussão do grupo focal 
 

1- Em relação à Educação Rural e Educação do Campo: como vocês percebem 
essas concepções no cotidiano das escolas do campo (projeto pedagógico, 
participação da comunidade, cotidiano na sala de aula, utilidade dos conteúdos, 
os materiais utilizados, o planejamento, enfim como o ensino é desenvolvido)?  

2- Sobre o processo de fechamento e nuclearização das escolas municipais de 
Goioxim entre os anos 2000 e 2013, como ocorreu e quais os motivos 
apresentados? Houve resistência? Foi positivo ou negativo? Por quê?  

3- Em relação à organização da escola em série (multissérie) como vocês avaliam 
essa forma escolar? 

4- Relato breve sobre a formação inicial, e sobre os cursos de formação 
continuada que foram ofertados pela secretaria de educação após a 
nuclearização das escolas, analisando fatores positivos (contribuições) e 
negativos (o que faltou, dificuldades, necessidades não contempladas). 

 
 

 
 

 

 

 

 


