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RESUMO 
 
 
 

Considerando a situação de descaso existente no ensino público brasileiro e, 
especialmente, no processo de escolarização rural, a presente dissertação objetiva 
analisar o processo de implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), marco regulatório da política nacional de 
educação do campo. Serão analisadas, nesse sentido, as condições de trabalho 
docente em escolas do meio rural do Rio Grande do Norte (RN), no ano de 2010. A 
amostra da pesquisa toma como referência a representatividade do universo 
escolhido em relação à totalidade das escolas rurais pertencentes ao estado do RN. 
Para responder aos objetivos da investigação, optamos por apresentar uma análise 
crítica dos seguintes eixos: 1) implementação das DOEBEC; 2) condições de 
trabalho e formação docente. Os eixos ou categorias de investigação foram 
escolhidos com base nas determinações das DOEBEC (Resolução CNE/CEB n. 
01/2002). Para o levantamento de dados nas referidas escolas, optamos pela 
realização de entrevistas com os professores e gestores que compunham o quadro 
docente desses estabelecimentos de ensino em 2010. Também foram utilizados, 
para a caracterização do atendimento escolar em escolas rurais do RN, no mesmo 
ano, dados estatísticos oficiais disponibilizados pela Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (SEEC/RN). O estudo estatístico e dos dados primários 
coletados na pesquisa de campo apontou que as condições de trabalho docente 
ainda são um entrave para o desenvolvimento do trabalho educativo do professor 
em áreas rurais. De acordo com as entrevistas concedidas pelos participantes da 
pesquisa, percebemos que as DOEBEC, apesar de terem sido sancionadas no ano 
de 2002, em 2010, ainda eram pouco conhecidas e discutidas pelos entrevistados 
das referidas escolas. Dessa forma, propomos que a implementação da política de 
educação do campo no estado do RN, instituída pelo marco legal das DOEBEC e 
reafirmada pela Carta do Rio Grande do Norte para a Educação do Campo (BRASIL, 
2005), seja repensada e reavaliada, no sentido de assegurar que as mudanças 
propostas nesse texto legal, inerentes ao funcionamento escolar, às condições de 
trabalho docente, à gestão das escolas do campo, à remuneração e à valorização do 
trabalho docente, à formação docente, às condições do transporte escolar, entre 
outros, sejam transformadas em ações concretas para a melhoria da qualidade do 
ensino ofertado nas escolas rurais do estado do RN.  

 
 

Palavras-chave: Implementação. Trabalho Docente. Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo. 
 
 
 
 
 



    
 

ABSTRACT 
 

Considering the situation of neglect existing in Brazilian public education and, 
specially, in the process of rural schooling, this dissertation aims to analyze the 
process of implementation of the Operational Guidelines for Basic Education in Rural 
Schools (DOEBEC), regulatory framework of the national policy of rural education. 
On it, we analyze the conditions of teaching work in rural schools of Rio Grande do 
Norte (RN), in 2010. The sample of the survey has as reference the 
representativeness of the chosen universe in relation to the totality of rural schools 
belonging to the state of RN. To answer the goals of the research, we opted to 
present a critical analysis of the following points: 1) Implementation of the DOEBEC; 
2) Conditions of teaching work and teaching training. The points or categories of 
research were chosen based in the determinations of the DOEBEC (Resolution 
CNE/CEB n. 01/2002). For the data collection in the referred schools, we opted for 
the realization of interviews with the teachers and managers of these teaching 
establishments, in 2010. It was also utilized, for the characterization of school 
attendance in rural schools of RN, in 2010, official statistical data available by the 
State Secretary of Education and Culture (SEEC/RN). The analysis of the statistical 
data and of the primary data collected in field research indicated that the conditions 
of teaching work are still an obstacle to the development of the educative work of the 
teacher in rural areas.  According to interviews with the participants of the research, 
we realized that the DOEBEC, despite being sanctioned in 2002, were still dimly 
known and discussed by the interviewees of the referred schools in 2010. Thus, we 
propose that the implementation of the policy of rural education in RN, instituted by 
DOEBEC’s legal landmark, and reaffirmed by the Rio Grande do Norte’s Charter to 
Rural Education (Brazil, 2005), is rethought and reconsidered, in the sense of 
ensuring that the changes proposed in this legal text, inherent to the school 
functioning, to the conditions of teaching work, to the rural schools’ management, to 
the remuneration and valorization of teaching work, to the teaching training, to the 
conditions of school transport, among others, be turned into concrete actions to 
improve the quality of education offered in the rural schools of RN state.  
 
Keywords: Implementation. Teaching work. Operational Guidelines for rural 
education.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

 
Figura 1: Principais desafios das escolas do meio rural............................................17  
 
Figura 02: Matrículas da educação básica no RN por modalidade de ensino – 
2010............................................................................................................................86 
 
Figura 03: Percentual de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por 
modalidade de ensino – rede particular de Ensino 
(2010).........................................................................................................................90 
 
Figura 04: Total de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, por 
localização geográfica (2010).....................................................................................91 
 
  



    
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 
Tabela 1: Número de sujeitos participantes da pesquisa por escola e função 
exercida......................................................................................................................19 
 
      
Tabela 2: Codinomes utilizados para identificação dos entrevistados, organizados 
por escola e função exercida......................................................................................19 

  



    
 

LISTA DE FOTOS 
 
 
Foto 01: Sala de aula da Escola Municipal Maria do Livramento, 
 na comunidade de Santa Luzia – Touros/RN............................................................43 

 
Foto 02: E. E. Rosa Cunha.........................................................................................44 

Foto 03: E. M. Maria do Livramento...........................................................................45 

Foto 04: E. M. Prof. Maurício de Oliveira...................................................................46 
 
Foto 05: Alunos da E. M. Prof. Maurício de Oliveira..................................................49 
 
Foto 06: Bebedouro, sala da direção e banheiros da E. M. Maria do Livramento.....68 
 
Foto 07: Livros acomodados em sala de aula e cozinha da E. M. Maria do 
Livramento..................................................................................................................69 
 
Foto 08: Computadores instalados na sala de direção da E. M. Maria do 
Livramento..................................................................................................................69 
 
Foto 09: Sala de Atendimento Educacional Especializado da E. M. Professor 
Maurício de Oliveira....................................................................................................72 
 
Foto 10: Sala dos professores e sala da direção da E. M. Professor Maurício de 
Oliveira.......................................................................................................................73 
 
Foto 11: Transporte escolar da E. M. Professor Maurício de Oliveira........................76 
 
Foto 12: Escola Municipal Maria do Livramento, na comunidade rural de Santa Luzia 
– Touros/RN...............................................................................................................81 
 
Foto 13: Sala de aula da Escola Estadual Professora Rosa Cunha..........................98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

LISTAS DE GRÁFICOS 
 

 
Gráfico 1: Percentual de horas extras de trabalho dedicadas às atividades 
escolares....................................................................................................................57 
 
Gráfico 02: Total de matrículas da educação básica no RN por modalidade de ensino 
(2010).........................................................................................................................87 
 
Gráfico 03: Total de matrículas da educação básica no RN, meio rural, por 
modalidade de ensino – redes municipais de ensino (2010).....................................88 
 
Gráfico 04: Total de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por 
modalidade de ensino – rede estadual de ensino (2010)..........................................89 

 
Gráfico 05: Total de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por 
modalidade de ensino – rede federal de ensino (2010).............................................90 
 
Gráfico 06: Percentual de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, 
no meio rural (2010)...................................................................................................92 

 
Gráfico 07: Percentual de salas dos estabelecimentos de ensino da educação básica 
do RN, no meio rural – rede municipal (2010)............................................................93 

 
Gráfico 08: Total de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, no 
meio rural, por quantidade de salas – rede estadual (2010)......................................94 
 
 

 

 

 

  



    
 

 
LISTA DE SIGLAS 

 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 

ARCAFAR – Associação Regional das Casas Familiares Rurais 

CEB – Câmara de Educação Básica 

CEE/RN – Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Norte 

CF – Constituição Federal 

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CNER – Campanha Nacional de Educação Rural 

COGEC – Comitê Gestor de Educação do Campo do Estado do Rio Grande do 

Norte 

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CPT – Comissão Pastoral da Terra 

CUT – Central Única dos Trabalhadores  

DOEBEC – Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

EAJ – Escola Agrícola de Jundiaí 

EDURURAL/NE – Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do 

Nordeste 

EF – Ensino Fundamental  

EJA – Educação de Jovens e Adultos  

EMATER – Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN 

FETARN – Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado 

do Rio Grande do Norte 

FETRAF – Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 

FUNDEF – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

I ENERA – I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

 



    
 

PPP – Projeto Político-Pedagógico 

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC – Ministério da Educação 

MG – Minas Gerais 

MLST – Movimento de Libertação dos Sem Terra 

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

OCDE – Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

RN – Rio Grande do Norte 

SEARA – Secretaria de Assuntos Fundiários de Apoio a Reforma Agrária  

SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SEEC/RN – Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte 

SINTE/RN – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do 

Norte 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFERSA – Universidade Federal Rural do Semiárido 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UNB – Universidade de Brasília 

UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UNEFAB – União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

2 AS DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A 

POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA: EMBATES E LIMITAÇÕES ................. 23 

2.1 Entre projetos, ações pontuais e programas: uma breve retrospectiva da 

trajetória da educação no meio rural brasileiro .................................................... 24 

2.2 Elaboração das DOEBEC: embates e desafios para a superação das 

desigualdades educacionais no meio rural .......................................................... 32 

2.3 Características Político-Pedagógicas das DOEBEC: delineando os 

caminhos da investigação ...................................................................................... 36 

3 CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NAS ESCOLAS DO MEIO RURAL: 

REFLETINDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DOEBEC NO RN .................... 43 

3.1 Caracterização das escolas selecionadas para a pesquisa .......................... 44 

3.1.1 Identificação ..................................................................................................... 46 

3.2 Condições de Trabalho e de Formação Docente ........................................... 49 

3.2.1 Formação docente ........................................................................................... 50 

3.2.2 Regime de Trabalho ......................................................................................... 55 

3.2.3 Organização do Trabalho Pedagógico ............................................................. 60 

3.2.4 Funcionamento da Escola ................................................................................ 64 

3.2.5 Estrutura Física ................................................................................................ 66 

3.2.6 Sobre o Transporte Escolar .............................................................................. 76 

3.2.7 Gestão Democrática ......................................................................................... 77 

4 O RN E OS DESAFIOS DO ATENDIMENTO ESCOLAR NO MEIO RURAL........ 81 

4.1 Características básicas do funcionamento e atendimento escolar no estado 

do RN em 2010 ......................................................................................................... 82 

4.2 Implementação: processo, dimensão e espaço de decisão .......................... 97 

4.3 Desafios na implementação das DOEBEC no RN: a visão dos gestores 

escolares .................................................................................................................. 99 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 107 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 112 

ANEXOS ................................................................................................................. 119 

 



    15 
 

1 INTRODUÇÃO  

 
 
 

A opção por realizar uma pesquisa acerca da implementação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) – 

Resolução n. 1 do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2002 – no estado do 

Rio Grande do Norte (RN), mediante a análise das condições de trabalho docente 

em escolas do meio rural, decorreu de inquietações de cunho pessoal e profissional. 

No plano pessoal, acompanhamos a dificuldade de acesso a uma educação pública 

e de qualidade por parte de vários de nossos parentes, nascidos no município de 

Monte Alegre (RN) e filhos de agricultores, os quais conseguiram adquirir apenas os 

conhecimentos básicos da leitura e da escrita.  

No plano profissional, nossos questionamentos partiram do contato com os 

coordenadores (no âmbito da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN e 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN) e implementadores locais 

(denominados de professores multiplicadores) do Programa Escola Ativa, por 

ocasião da realização de um módulo de capacitação, realizado em 2009, do qual 

participamos na condição de bolsista. Essas questões também surgiram da 

experiência de estudos relacionados à temática da educação rural ou, como se 

denomina hoje, educação do campo, no grupo de pesquisa “Dialogicidade, 

Educação de Jovens e Adultos e Práticas Culturais”, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Ao analisar a literatura sobre as mudanças socioeconômicas ocorridas nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, que geram uma série de 

reformas nas funções do Estado, pode-se perceber que tais reformas influenciaram, 

de maneira decisiva, a organização das relações sociais (PRZEWORSKI, 1995; 

OFFE, 1989; HOCHMAN, 2007). Nesse cenário de reestruturação do capital, os 

movimentos sociais do campo, no Brasil, engajaram-se na luta pela garantia de 

direitos, entre eles, o direito à propriedade da terra e a uma educação compatível 

com a sua identidade cultural. 

Na Constituição de 1988, a educação, tanto desenvolvida em áreas urbanas 

quanto rurais, foi proclamada como direito público subjetivo dos cidadãos brasileiros 

e dever do Estado. Em 20 de dezembro de 1996, foi instituída a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação (LDB) n. 9.394, imbuída também dos valores democráticos 

liberais expressos na referida Constituição, propondo no art. 28 a adequação da 

escola à vida no campo. 

Em 2001, iniciou-se a discussão sobre as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), no âmbito do Ministério da 

Educação (MEC) e, especificamente, na Câmara de Educação Básica (CEB) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), de modo que, em 04 de dezembro de 2001, 

foi aprovada a Resolução CNE/CEB n. 1, homologada em 12 de março de 2002 pelo 

Ministro da Educação e publicada no Diário Oficial da União em 3 de abril de 2002. 

As DOEBEC são as bases nacionais legais e pedagógicas a serem 

implementadas nas escolas do campo dos sistemas de ensino de cada estado e 

município brasileiro (BRASIL, 2002, Art. 1º) e se constituem em uma política 

educacional específica para as escolas do campo, cujos princípios reconhecem o 

modo próprio de vida social nesse meio. Têm como componente a identidade das 

populações rurais, apontando para a necessidade da definição de estratégias 

próprias para garantir a essas populações o acesso à Educação Básica e à 

Educação Profissional de Nível Técnico, respaldadas nas diretrizes nacionais para a 

educação básica. 

Embora sejam percebidos vários avanços no texto das DOEBEC para a 

educação desenvolvida nas escolas do meio rural – resultantes da luta dos 

movimentos sociais organizados e das instituições governamentais e não 

governamentais, engajados na construção de uma política pública de educação do 

campo –, existem várias lacunas. Este não define, por exemplo, o que seria uma 

educação de qualidade, nem destina recursos específicos para atender às 

especificidades da escolarização no meio rural e para assegurar melhorias efetivas 

nas condições de trabalho docente e de aprendizagem. Ademais, sua 

implementação ainda é questionável, pois as condições efetivas de realização do 

trabalho docente pouco mudaram, na maioria das escolas do meio rural, a partir da 

aprovação desse dispositivo legal. Prova disso são os recentes estudos realizados 

sobre a oferta educacional no meio rural, que sinalizam que velhos dilemas ainda 

precisam ser superados. Dentre esses desafios, os principais podem ser observados 

na Figura 1 (BRASIL, 2007, p. 8):  
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     Figura 1: Principais desafios das escolas do meio rural  

 

    Fonte: Panorama da Educação do Campo (BRASIL, 2007). 

 

Considerando os desafios apresentados, essa investigação teve como 

objetivo geral desenvolver um estudo acerca da implementação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) – 

Resolução CNE/CEB n. 01, de 03 de abril de 2002 –, marco regulatório da política 

nacional de educação do campo, privilegiando a análise sobre as condições de 

trabalho docente em escolas rurais do estado do Rio Grande do Norte (RN).  

Partiu-se do pressuposto de que, para se implementar uma determinada 

política, é preciso assegurar as condições basilares necessárias à sua 

operacionalização. Por essa razão, elegemos como percurso metodológico a análise 

das condições de trabalho docente nas escolas rurais selecionadas e, a partir dessa, 

a análise do processo de implementação da referida política no estado do RN no 

ano de 2010. 

 Dessa forma, definimos como objetivo específico discutir o processo de 

implementação das DOEBEC no RN, mediante a análise das condições de trabalho 

docente nas escolas do meio rural, no ano de 2010, quando da realização da 

pesquisa de campo que resultou neste texto.  

A amostra da pesquisa foi concebida tomando-se como referência alguns 

critérios que garantissem a representatividade da totalidade das escolas rurais 

PRINCIPAIS DESAFIOS DAS ESCOLAS DO MEIO RURAL 

a) Insuficiência e precariedade 
das instalações físicas da 

maioria das escolas 

 b) Dificuldades de acesso dos 
professores e alunos às 

escolas, em razão da falta de 
um sistema adequado de 

transporte escolar 

 c) Falta de professores 
habilitados e efetivados, o que 
provoca constante rotatividade 

d) Currículo escolar que 
privilegia uma visão urbana de 
educação e desenvolvimento  

e) Ausência de assistência 
pedagógica e supervisão 
escolar nas escolas rurais 

 f) Predomínio de classes 
multisseriadas com educação 

de baixa qualidade 

 g) Falta de atualização das 
propostas pedagógicas das 

escolas rurais 

 h) Baixo desempenho escolar 
dos alunos e elevadas taxas de 

distorção idade-série 

i) Baixos salários e sobrecarga 
de trabalho dos professores, 
quando comparados com os 
que atuam na zona urbana 

j) Necessidade de reavaliação 
das políticas de nucleação das 

escolas 

l) Implementação de 
calendário escolar adequado às 

necessidades do meio rural, 
que se adapte à característica 

da clientela, em função dos 
períodos de safra 
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pertencentes ao estado do RN. Nesse sentido, consideramos o número alunos 

matriculados (privilegiando as escolas de pequeno e médio porte, por constituírem a 

maioria das escolas do RN), a quantidade de estabelecimentos de ensino, a 

localização geográfica e a dependência administrativa. A amostra foi composta da 

seguinte maneira: 

a) Pelo critério da quantidade de matrículas e de estabelecimentos, 

consideramos que, do total de escolas situadas na zona rural do estado do 

RN (1.822) no ano de 2010, eram cerca de 75% (1.397) que possuíam até 

100 alunos matriculados, caracterizando-se como escolas de pequeno porte 

(dados disponibilizados pela SEEC/RN). As escolas que possuíam de 101 até 

1.334 alunos matriculados totalizavam 425 estabelecimentos de ensino e 

representavam aproximadamente 25%.  Por esse critério, foram selecionadas: 

uma escola de pequeno porte (Escola Estadual Rosa Cunha – 100 alunos 

matriculados em 2010) e duas de médio porte (Escola Municipal Maria do 

Livramento – 338 alunos matriculados em 2010 – e Escola Municipal 

Professor Maurício de Oliveira – 349 alunos matriculados em 2010). 

b) Pelo critério de localização geográfica, foi privilegiada a investigação em uma 

escola situada na Mesorregião do Oeste Potiguar, no município de Mossoró, 

localizada na Agrovila Paulo Freire, no interior do Assentamento Eldorado 

Carajás II – Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira –, e duas escolas 

em comunidades rurais, situadas na Mesorregião Leste Potiguar, no Litoral 

Nordeste – Escola Municipal Maria do Livramento, no povoado de Santa 

Luzia, em Touros, e Escola Estadual Professora Rosa Cunha, no povoado de 

Bebida Velha, em Pureza. 

c) Pelo critério da dependência administrativa, consideramos que do total de 

estabelecimentos situados em áreas rurais (1.819), em 2010, 

aproximadamente 90% deles estavam sob dependência administrativa das 

redes municipais de ensino e apenas 10% sob dependência da rede estadual. 

Por essa razão, selecionamos duas escolas municipais (Escola Municipal 

Professor Maurício de Oliveira e Escola Municipal Maria do Livramento) e 

uma estadual (Escola Estadual Professora Rosa Cunha). 

A seguir, apresentamos a quantidade de sujeitos participantes da pesquisa de 

campo, por escola selecionada e função exercida, conforme a Tabela 1: 
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      Tabela 1 – Número de sujeitos participantes da pesquisa por escola e função exercida 

Número de sujeitos participantes da pesquisa por escola e função exercida 

Escolas 
selecionadas/ 

Função 

Escola 
Estadual Rosa 

Cunha 

Escola 
Municipal 
Maria do 

Livramento 

Escola 
Municipal Prof. 

Maurício de 
Oliveira 

Total 

Docentes 5 10 10 25 
Equipe de 

Gestão 
1 1 1 3 

Total 6 11 11 28 
        Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

 Para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos, foram utilizados 

codinomes, conforme sugestão dos participantes, os quais foram informados na 

Declaração de Consentimento Esclarecido1. Os codinomes utilizados de acordo com 

a função exercida e a distribuição dos profissionais, por escola, podem ser 

observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Codinomes utilizados para identificação dos entrevistados, organizados por 
escola e função exercida 

Codinomes utilizados para identificação dos entrevistados, organizados por escola e 
função exercida 

Escola/ Função E. E. Prof. Rosa Cunha E. M. Maria do Livramento E. M. Prof. Maurício de 
Oliveira 

Docentes 
 
 
 
 

Mar Azul 
Jasmim 
Beija-Flor 
Pureza 
Branca 
 

Estrela Dalva 
João de Barro 
Juazeiro 
Rendeira 
Noite Enluarada 
Canto da Liberdade 
Poço Fundo 
Caatinga 
Tempo Chuvoso 
Caboclo 

Águas Limpas 
Sertanejo 
Morena Clara 
Flor do Campo 
Olhos Claros 
Chico Bento 
Cajueiro 
Vento Forte 
Cheiro Verde 
Céu Estrelado 

Equipe Gestora Mato Seco Passo Firme Cangaço 

      Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 
 
 

Para alcançar os objetivos da investigação, optamos por apresentar uma 

análise sociocrítica dos seguintes eixos: a) Implementação das DOEBEC; e b) 

Condições de trabalho e formação docente. Tais eixos fazem parte de um todo que 

                                                           
1
 Os docentes que não informaram um nome de sua preferência receberam nomes relacionados às 

características da comunidade rural na qual a escola está inserida ou nomes ligados à natureza. 
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se interpenetra e se intercruza, e somente podem ser analisados isoladamente, a 

partir de uma abstração unicamente didática. 

Os eixos ou categorias de investigação foram escolhidos com base nas 

determinações estabelecidas nas DOEBEC (Resolução CNE/CEB n. 01/2002), visto 

que o nosso objetivo principal, neste trabalho, é analisar como essas determinações 

e/ou conjunto de princípios e diretrizes legais ganham materialidade nas escolas 

estudadas.  

Para o levantamento de dados nas referidas escolas, optamos pela realização 

de entrevistas escritas com os professores e gestores que compunham o quadro 

docente desses estabelecimentos de ensino, em 2010, cuja escolha se deu 

mediante a aceitação dos participantes. Segundo Minayo e Sanches (1993), a 

entrevista é um instrumento privilegiado de coleta de dados, pois a fala do 

entrevistado pode ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, 

normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e, simultaneamente, pode 

transmitir, por meio do sujeito investigado, as representações de determinados 

grupos, em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas.  

Quando da aplicação das entrevistas escritas, utilizamos os seguintes 

instrumentos: a) carta de apresentação da pesquisa, para convidar os docentes e 

gestores a participarem do estudo; b) declaração de consentimento esclarecido, na 

qual os participantes da pesquisa autorizaram a divulgação do conteúdo das 

entrevistas escritas aplicadas; c) declaração de sigilo ético-científico da 

pesquisadora, comprometendo-se a utilizar o conteúdo das entrevistas aplicadas 

apenas com a finalidade de atender aos objetivos acadêmico-científicos da 

dissertação em construção. 

A fim de desvelar o objeto de estudo e os dados coletados na pesquisa de 

campo, construímos mediações com os acontecimentos situados no atual contexto, 

ou seja, levamos em conta as contradições e as tensões inerentes ao constante 

processo de mutação da realidade, observando no objeto de estudo sua dimensão 

dinâmica e dialética. Conforme Cardozo (1998), a compreensão do particular requer 

a compreensão do contexto mais geral no qual esse particular se insere, devendo 

ser consideradas as relações e a interdependência recíproca entre o todo e as 

partes. 

Vale salientar que, ao tomarmos como referência as relações dialéticas e 

históricas envolvidas no objeto de estudo, a qualidade dos fatos e a das relações 
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sociais tornam-se suas propriedades inerentes, sendo a quantidade e qualidade 

inseparáveis e interdependentes. Assim, defende-se a dissolução das dicotomias 

quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e exterioridade com que se 

debatem as diferentes correntes metodológicas, tendo em vista as diversas 

representações sociais que constituem a vivência das relações objetivas pelos 

atores sociais, que lhe atribuem significados (MINAYO, 2000).  

Ressaltamos ainda os questionamentos que nos motivaram ao longo desta 

investigação, tais como: partindo do pressuposto de que para se implementar uma 

determinada política é necessário assegurar as condições basilares necessárias à 

sua operacionalização, que implicações (melhorias ou não) a implementação das 

DOEBEC trouxe para as condições materiais/imateriais do trabalho docente nas 

escolas do campo no RN? Como se operacionaliza o processo de implementação 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(DOEBEC) nas escolas investigadas? Por que a implementação ocorreu/está 

acontecendo dessa maneira e não de outra?  Quais ações, por parte do poder 

público, foram desenvolvidas nessas escolas, com vistas a propiciar a 

implementação das DOEBEC no referido estado e município(s)? Houve uma 

preparação por parte do governo federal/estadual para essa implementação? 

A partir dessa compreensão, realizamos a pesquisa em torno da 

implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (DOEBEC) – Resolução CNE/CEB n. 01 de 03 de abril de 2002 –, 

privilegiando a análise das condições de trabalho docente em escolas rurais do 

estado do Rio Grande do Norte (RN), selecionadas conforme os critérios acima 

apresentados.  

Quanto à sua organização, o texto está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro capítulo, realizamos uma discussão em torno da emergência das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) no âmbito 

da política educacional brasileira, buscando compreender o contexto de elaboração 

à luz dos principais determinantes históricos e do processo de escolarização formal 

instaurado em áreas rurais. Nesse sentido, apresentamos uma breve retrospectiva 

da política educacional e do processo de escolarização no meio rural, desde o 

século XIX, quando as primeiras classes multisseriadas foram criadas, até o 

contexto mais recente de elaboração das DOEBEC. Em seguida, situamos o debate 

político mais recente, que condicionou o contexto de elaboração das DOEBEC no 
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âmbito dos movimentos sociais do campo. Por fim, discutimos as determinações 

contidas no texto das DOEBEC, dando ênfase às suas características político-

pedagógicas, como também os objetivos e metas. 

No segundo capítulo, analisamos a implementação das DOEBEC, com 

destaque para a dimensão das condições de trabalho docente, tendo por base o 

conteúdo das entrevistas escritas dos profissionais – gestores e docentes –, 

aplicadas nas escolas E. M. Maria do Livramento, E. E. Rosa Cunha e E. M. 

Professor Maurício de Oliveira. Essa análise considerou as determinações previstas 

para a implementação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (DOEBEC), confrontando-as com a realidade do atendimento 

escolar nas respectivas escolas. 

O último capítulo foi iniciado com a caracterização do atendimento escolar no 

meio rural do RN, por meio da análise dos dados estatísticos oficiais, 

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC/ RN). Em 

seguida, tecemos a discussão acerca do conceito de implementação de políticas 

públicas, enquanto uma dimensão do ciclo da política pública (policy cicle), 

ressaltando que esse processo não pode ser estático e/ou linear, mas dinâmico, 

como espaço de tomada de decisões. Situamos, ainda que de maneira sucinta, 

como aconteceu a implementação das DOEBEC no estado do RN, destacando as 

(poucas) ações desenvolvidas, pelos governos federal, estadual e municipais, e o 

entendimento dos gestores escolares sobre esse processo.   
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2 AS DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A 

POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA: EMBATES E LIMITAÇÕES  

 

 
A rigor não existe educação rural; existem fragmentos da educação 
escolar urbana introduzidos no meio rural (BRANDÃO, 1984 p. 243). 

 

 

Situar o tema da política de educação no meio rural, considerando a realidade 

dinâmica e complexa da vida no campo, pressupõe uma leitura dialética das bases 

históricas e conjunturais que influenciaram a formulação, a elaboração e a 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (BRASIL, 2002). Esse documento demarca, em termos legais, o início de 

uma “nova” postura e/ou de um “novo” entendimento do Estado brasileiro sobre o 

direito das populações campesinas à educação.  

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(DOEBEC) tem como finalidade nortear e demarcar os princípios básicos para a 

implementação da Política de Educação do Campo, cujo discurso sinaliza para o 

atendimento diferenciado das demandas educacionais das comunidades rurais, 

considerando a sua diversidade sociocultural. Nesse sentido, este capítulo se 

propõe a retomar o tema em questão, ou seja, a política educacional no meio rural, 

desde o Governo Imperial, quando as primeiras classes multisseriadas foram 

instauradas. Observamos, contudo, que somente a partir da década de 1930 

começaram a ser desenvolvidas ações socioeducativas específicas para o meio 

rural, como iniciativas governamentais, ainda que de maneira esporádica e/ou 

pontual. Nesse período, adquire centralidade no cenário educativo o debate sobre as 

particularidades regionais e culturais das populações residentes em áreas rurais, 

sob a influência do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (2014).  

Assim, iniciamos a discussão abordando as questões sócio-históricas que 

perpassam o objeto de estudo em pauta, uma vez que estas apresentam um 

componente mais amplo no que concerne à globalidade das inter-relações do 

fenômeno estudado (SAVIANI, 2005). Em seguida, localizamos o debate político 

atual que condicionou o contexto de elaboração das DOEBEC no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC) e, finalmente, discutimos as especificidades do texto 
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das DOEBEC, dando ênfase às suas características político-pedagógicas e aos seus 

objetivos e metas. 

 

2.1 Entre projetos, ações pontuais e programas: uma breve retrospectiva da 

trajetória da educação no meio rural brasileiro 

 

No Brasil, historicamente, a oferta escolar pública em áreas rurais 

estabeleceu-se mediante a subordinação dos conteúdos ministrados e aprendidos 

nas escolas urbanas, bem como de seus métodos de ensino-aprendizagem, 

baseados numa visão estereotipada da vida no campo, de suas culturas e de seus 

sujeitos (AZEVEDO; QUEIROZ, 2010).  Nesse sentido, discutimos como as escolas 

se estabeleceram no meio rural, destacando que sua primeira expressão foi 

materializada a partir das chamadas “classes multisseriadas”, que se organizaram 

no Brasil logo após a expulsão dos Jesuítas, ainda no Império. Vinculadas ou não ao 

Estado, essas classes funcionavam, na época, com “[...] os professores ambulantes 

que, de fazenda em fazenda, ensinavam as primeiras letras” (SANTOS; MOURA, 

2010, p. 41).  

Nas pequenas vilas, nos lugares pouco habitados, reuniam-se crianças em 

torno de alguém que se dispunha a ser professor, e nessas classes aprendia-se a 

ler, escrever e contar. Ainda no Governo Imperial, as classes multisseriadas foram 

oficializadas e instituídas pela Lei Geral de Ensino, de 1827, que, em seu artigo 

primeiro, preconizava que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos 

deveriam existir as escolas de primeiras letras (ATTA, 2003).  

Essas salas utilizavam-se do método de ensino Lancasteriano, que procurou 

difundir o então chamado “ensino mútuo” ou monitorial, sob a tutela do Estado, em 

que os alunos em níveis “mais avançados” de aprendizagem ensinavam os “menos 

avançados”. Assim, ensinar pessoas de diferentes idades e níveis de aprendizagem 

ao mesmo tempo foi algo incentivado pelo Estado como uma inovação educacional 

no século XIX (NEVES, 2000). 

Somente a partir da República e, especialmente, a partir de 1920, os Grupos 

Escolares foram se tornando conhecidos, principalmente nas cidades, organizados 

de maneira seriada, por idade, por nível de domínio das aprendizagens esperadas e, 

geralmente, por sexo. Na zona rural, apesar da instituição dos grupos, 
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permaneceram funcionando as escolas isoladas, multisseriadas (SANTOS; MOURA, 

2010).  

A criação dos Grupos Escolares representou uma inovação na organização 

do ensino, uma vez que se pautava no método do ensino simultâneo, na 

radicalização curricular, no controle e na distribuição ordenada dos conteúdos e do 

tempo (graduação dos programas e estabelecimento dos horários), na introdução de 

um sistema de avaliação, na divisão do trabalho docente e na construção de 

edifícios escolares dotados de várias salas e vários professores (ATTA, 2003). 

Vale salientar que sua proposta de organizar a construção do conhecimento 

de modo simultâneo foi uma clara oposição ao ensino mútuo ou método Lancaster. 

A seriação e a padronização dos conteúdos promoveram a organização do tempo 

escolar e a distribuição destes nos quatro anos que compunham o curso primário, o 

que implicava a utilização de livros didáticos, de literatura infantil e de cartilhas 

ajustadas ao currículo da escola primária (CARVALHO, 2004). 

Os grupos escolares foram criados dentro de uma política de modernização 

educacional e estabeleceram-se primeiro nas capitais e posteriormente nas cidades 

do interior, através da reunião de escolas multisseriadas (pequenas escolas 

organizadas em espaços improvisados) em prédios escolares maiores, construídos 

especialmente para esse fim. Logo, os grupos escolares foram os grandes 

responsáveis pela difusão de um modelo curricular seriado, instituindo a 

fragmentação do processo de ensino e a racionalização do trabalho pedagógico no 

campo e nas cidades (SANTOS; MOURA, 2010). 

Contudo, as precárias condições de trabalho docente, o deficiente 

funcionamento das escolas e do transporte escolar e os baixos salários pagos aos 

docentes (BRASIL, 2007), entre outros, são evidências da realidade educacional 

brasileira em áreas rurais na contemporaneidade. As políticas públicas2 retratam não 

apenas a presença tímida e descontínua do Estado Brasileiro na oferta da educação 

no meio rural, como apontou o estudo de Calazans (1993). Toda essa precariedade 

denota, sobretudo, que a educação para as camadas populares brasileiras, dentre 

elas as populações do campo, nem sempre foi reconhecida como um direito 

prestado por iniciativa do Estado (ARROYO, 2004; AZEVEDO, 2007; QUEIROZ, 

1984). 

                                                           
2 

 Sobre o conceito adotado de política pública, ver o capítulo 2. 
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Pelo contrário, observa-se que as políticas públicas destinadas ao 

atendimento das carências educacionais no meio rural, desde 1930, no geral, foram 

políticas frágeis, transitórias e/ou emergenciais, que se apresentavam comumente 

na forma de campanhas, projetos e programas pontuais (ANDRADE, 2009; 

QUEIROZ, 1997). As DOEBEC sistematizam e remontam o histórico descaso do 

Estado em relação à educação escolar das populações rurais pobres, enfatizando 

que os primeiros textos constitucionais brasileiros (1824 e 1891) sequer faziam 

menção à educação rural. 

A utilização do termo “educação rural” 3 no Brasil ocorreu somente após as 

primeiras décadas do século XX, sob a influência das ideias dos Pioneiros 

Escolanovistas, que, em discussão desde 1920, se materializaram na elaboração do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Essa política sinalizava para a 

ideia de ruralismo pedagógico, cujo principal objetivo era a fixação do homem no 

meio rural por meio da educação (CALAZANS, 1993; ANDRADE, 2009). Nesse 

sentido, o termo ruralismo pedagógico 

 

[...] foi cunhado para definir uma proposta de educação do 
trabalhador rural [...]. Para essa fixação, os pedagogos ruralistas 
entendiam como sendo fundamental que se produzisse um currículo 
escolar que estivesse voltado para dar respostas às necessidades do 
homem do meio rural, visando atendê-lo naquilo que era parte 
integrante do seu dia a dia (BEZERRA NETO, 2003, p. 11). 

 

Devido à ausência de abertura política às reivindicações das camadas 

populares durante a República Velha e a Era Vargas (PRADO JUNIOR, 1969)4, o 

engajamento e a defesa de uma educação condizente com as particularidades da 

vida no meio rural, por parte dos ruralistas, não foram suficientes para desencadear, 

no Estado, a criação de uma política pública específica de escolarização das 

populações pobres do campo. O intenso fluxo migratório dos rurícolas para as áreas 

onde se iniciava um processo de industrialização mais amplo colaborou para que a 

                                                           
3
 A primeira referência à educação para o meio rural foi realizada durante o I Congresso de 

Agricultura no Nordeste Brasileiro, em 1923. Na ocasião, discutia-se o modelo de educação do 
patronato, pautado no estado de dominação das elites agrárias sobre os trabalhadores, com a 
finalidade de aumentar a produtividade e conter a migração da população no meio rural para as 
cidades. Esse modelo era destinado aos menores pobres do meio rural como também da cidade, 
desde que apresentassem interesse pela agricultura (ANDRADE, 2009). 
4
 No cenário internacional, as primeiras décadas do século XX foram demarcadas por um período de 

grande depressão devido à Primeira Grande Guerra Mundial e à disseminação das ideias socialistas 
(PRADO JUNIOR, 1969). 
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educação rural estivesse entre os grandes problemas educacionais e sociais da 

época (LEITE, 2002).  

Diante do movimento migratório interno e do aumento da miséria no campo e 

na cidade, a Constituição Federal de 1934, influenciada, também, pelo Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova, foi a primeira a reconhecer a necessidade da 

educação rural. Apesar desse reconhecimento,  

 

[...] a prioridade assumida pelo Estado naquele momento histórico 
era a instalação de um processo de industrialização, que demandou, 
por conseguinte, uma política educacional voltada para o ensino 
vocacional urbano. Assim, o ensino rural permaneceu inalterado 
(ANDRADE, 2009, p. 29). 
 
 

Em consonância com a conjuntura sociopolítica da época, de pouca abertura 

política às classes populares, a Constituição Federal de 1937 silenciou a respeito da 

educação rural, priorizando a educação profissional, haja vista o contexto de 

industrialização, em detrimento do ensino agrícola (BRASIL, 2002). Na década 

seguinte (1940), percebeu-se a implantação de uma série de programas 

educacionais no meio rural, que perduraria nas décadas seguintes: a implementação 

de projetos “pilotos” ou “multiplicadores” (aldeia rural, missão rural5, área integrada, 

entre outros), cuja ideia principal consistia em disseminar os resultados da ação 

realizada em núcleos específicos para o contexto mais amplo, como, por exemplo, 

do contexto municipal para o regional ou nacional (CALAZANS, 1993).  

Essa linha de ação do Estado Brasileiro frente às demandas educacionais do 

campo pode ter servido para escamotear os parcos recursos investidos nos 

programas educacionais e de assistência técnica implementados à época, o que 

sinaliza para a falta de prioridade do governo brasileiro no que concerne à educação 

de suas populações pobres que viviam em áreas rurais. Considerando as 

concepções então em jogo no âmbito dessa política educacional para o meio rural, é 

preciso ponderar que 

 

estávamos no auge do florescimento dos chamados estudos de 
comunidade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A ideia 

                                                           
5
 A ideia que fundamenta a prática das “Missões Rurais” é a de ação educativa integral para o 

desenvolvimento das condições de vida material e social das pequenas comunidades rurais. A 
primeira Missão Rural de Educação, no entanto, só começou a funcionar em 1950 (CALAZANS, 
1993).  
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básica era a de que a comunidade constituía um microcosmo a 
refletir, reproduzir, conter as propriedades básicas, as dimensões 
essenciais da sociedade como um todo (CALAZANS; SILVA, 1983, 
p. 40)6. 

 

O modelo escolar brasileiro, a partir de 1940, começou a assumir três 

características básicas: a) conteúdos focados no processo de urbanização e 

industrialização; b) privilégio dos interesses das classes sociais dominantes, 

desconsiderando a diversidade dos sujeitos sociais existentes no Brasil rural e 

urbano; c) valorização dos conhecimentos relativos ao mundo ocidental 

industrializado (LEITE, 2002). Com essas características, a escola foi 

institucionalizada no campo sem levar em consideração o modo de vida de suas 

populações, as relações produtivas e culturais e suas demandas sócio-educacionais 

específicas. 

Nesse cenário de institucionalização de um modelo escolar de caráter 

urbanocêntrico no meio rural e com o objetivo de fomentar a discussão sobre 

diretrizes e soluções para os problemas educacionais das populações campesinas, 

em 1942, foi realizado o 8º Congresso Brasileiro de Educação, promovido pela 

Associação Brasileira de Educação, em parceria com o governo federal e o governo 

do estado de Goiás. Durante o evento, ficou evidente, em suas comunicações, 

estudos e debates, o anseio dos congressistas por uma escola caracteristicamente 

rural, capaz de atrair e fixar o homem no campo7 (SANTOS, 2009). 

 A década de 1950 foi marcada pela concepção messiânica da educação no 

meio rural, ou seja, pelo entendimento de que, através da educação, todos os 

problemas sociais e econômicos das populações rurais seriam solucionados.  Um 

problema teórico-metodológico presente nos programas educacionais implantados 

nesse período consistia nos testes e diagnósticos aplicados à realidade rural, que 

consideravam as populações rurais como pessoas “sem cultura” ou com “valores 

culturais errados”: “Na década de 50, a ideia corrente expressava-se nas reiteradas 

                                                           
6
 A título de ilustração, vale recordar que, no âmbito do MEC, teve início, ao final da década de 1940, 

um programa para áreas rurais denominado Campanha Nacional de Educação Rural (CNER). 
Alegando carência de recursos, sua atuação foi destinada a municípios-modelos (áreas típicas), cujas 
experiências realizadas serviriam, mais tarde, para fundamentar os programas da instituição em 
escala nacional (BARBOSA et al., 1983). 
7
 Fixar o homem no campo também era um objetivo das oligarquias agrárias brasileiras, que 

dependiam da exploração da força de trabalho desses trabalhadores para perpetuarem seus 
privilégios socioeconômicos e políticos. 
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declarações em torno de uma carência total das populações rurais” (CALAZANS, 

1993, p. 41). Outrossim, ponderamos que são tidos 

 

[...] como um peso os povos que estão nas origens da nossa 
conformação nacional, que desde a colônia foram classificados como 
selvagens, incultos, tradicionais, pré-modernos, pré-políticos, 
irracionais, sem valores de trabalho, imprevidentes e iletrados 
(ARROYO, 2011, p. 87).   

 

Esse ideário racista e preconceituoso sobre as camadas populares marcou, 

por sua vez, os significados políticos das políticas socioeducacionais brasileiras. 

Esses significados adquirem uma conotação perversa, uma vez que, se as 

populações do meio rural são tidas como “culpadas” e responsáveis pelos seus 

déficits educacionais e pela baixa qualidade de suas escolas, o Estado se exime de 

seu dever de assegurar o direito desses sujeitos à educação escolar.  

Em sintonia com a conjuntura política vivenciada na primeira metade do 

século XX, os projetos e programas desenvolvidos na década de 1960 seguem 

moldes semelhantes aos projetos “pilotos” ou “multiplicadores” da década de 1940. 

Dessa vez, são implantados os polos de desenvolvimento, no âmbito da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)8, com a finalidade de 

disseminar os resultados dos núcleos-modelo para o contexto mais amplo. Esses 

polos consistiam em “[...] áreas previamente escolhidas por conterem 

potencialidades capazes de dotá-las de maior poder de resposta aos projetos 

implantados, e mais, podendo a posteriori constituir focos de irradiação do 

desenvolvimento” (CALAZANS; SILVA, 1983, p. 40).  

No âmbito da educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei n. 4.024/619, definiu como responsabilidade dos municípios o 

financiamento da escola primária da zona rural, contribuindo para aumentar a 

precariedade de sua oferta, visto que a maioria das prefeituras não possuía recursos 

suficientes para custear os gastos com os recursos humanos e materiais, 

necessários à manutenção e ampliação da educação escolar no campo: “Com isso, 

sob condições precárias de manutenção pedagógica, administrativa e financeira, o 

                                                           
8
 Criada na década de 1960, a SUDENE foi o primeiro órgão do planejamento e desenvolvimento 

regional brasileiro (CALAZANS, 1993). 
9
  Devido ao contexto sociopolítico e à disputa de interesses no período de sua elaboração, a LDB 

4.024/61 demorou cerca treze anos, de 1948 a 1961, para ser aprovada (BEZERRA NETO, 2003). 
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sistema formal de educação rural entrou num processo de deteriorização e de 

submissão ao modelo de educação e aos interesses urbanos” (CASAGRANDE, 

2007, p. 60). 

Diante do quadro de desresponsabilização da União, conforme a LDB n. 

4.024/61, frente às demandas educacionais no meio rural, a Constituição Federal de 

1967 e a Emenda Constitucional de 1969 (BRASIL, 2002) estabeleceram a 

obrigatoriedade das empresas convencionais agrícolas e industriais com a oferta do 

ensino primário gratuito para seus funcionários e os filhos destes, em idade de 7 a 

14 anos.  

Nos anos de 1970, o atendimento educacional na região Nordeste foi 

marcado pela consolidação de medidas legais em todos os níveis de ensino, em que 

se destaca a Lei 5.692/71, de ensino de 1º e 2º graus. Às medidas legais seguram-

se a implementação de programas e projetos, consubstanciando-se em uma 

estratégia político-ideológica do Estado civil-militar, em busca do estabelecimento de 

sua hegemonia nas regiões mais pobres do país (AZEVEDO; QUEIROZ, 2010; 

QUEIROZ, 1984).  Assim: 

 

[...] O desenvolvimento agrário era um discurso que disfarçava a real 
intenção de ampliar a dependência político-ideológica dos sujeitos do 
meio rural e, ainda, aumentar a produção com vistas ao atendimento 
do mercado, em detrimento do anunciado objetivo de melhoria da 
qualidade de vida da população (ANDRADE, 2009, p. 33).  

 

Nesse cenário de relativa alienação política dos sujeitos campesinos, o 

Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural do Nordeste 

(EDURURAL/NE), ao lado de uma série de outros programas de apoio ao ensino 

rural do Nordeste, integrou as políticas de intervenção do governo federal nesse 

universo, com o objetivo de compensar as intensas disparidades entre os polos e as 

regiões mais desenvolvidas do país (QUEIROZ, 2004). 

A realocação de recursos para a região inscreveu-se na política de equilibrar 

a concentração das atenções e das verbas voltadas prioritariamente para a “[...] 

implantação da escola de 1º grau, preconizada pela Lei 5.692/71, cujo modelo, 

eminentemente urbano, só oferecia condição de ser posto em prática, ainda que 

muito precariamente, na cidade e nos polos mais desenvolvidos” (BARRETO, 1983, 

p. 142).  
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Como sucessor ao EDURURAL/NE na região, foi implementado o Projeto 

Nordeste, formulado e coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), em parceria com o Banco Mundial, cujo objetivo central era 

constituir-se em uma ampla estratégia de desenvolvimento regional. O projeto 

almejava redimensionar as ações e os programas para promover o desenvolvimento 

regional, como também preconizava a elaboração de alternativas políticas, 

promovendo, no meio rural, a implantação de programas especiais e setoriais 

destinados ao desenvolvimento regional (CABRAL NETO, 1997). 

Embora estejam registradas diversas ações educacionais, até a década de 

1970, prevaleceram no meio rural os antigos prédios dos grupos escolares, 

construídos por volta de 1930 e 1940, mantendo-se aqueles com uma estrutura 

organizacional baseada no modelo unidocente ou de classes multisseriadas, sem 

quaisquer orientações político-pedagógicas e curriculares para esse modelo 

organizativo (QUEIROZ, 1997). Somente a partir da década de 1970, os municípios 

vão, progressivamente, assumindo a educação municipal e alguns programas 

federais são concebidos para estruturar a educação municipal, pois até então a 

responsabilidade pela instrução pública era, sobretudo, uma atribuição dos governos 

estaduais (QUEIROZ, 2004; SANTOS; MOURA, 2010). Contudo, 

 

apesar do esforço que se fez na década de 70 para racionalizar a 
administração do sistema escolar e de seus recursos físicos, 
humanos e financeiros, apesar do esforço de modernização do MEC, 
das Secretarias Estaduais de Educação e das Delegacias de Ensino, 
e apesar do investimento na formação de pessoal qualificado, não foi 
conseguida a superação do uso tradicional do sistema escolar e de 
seus recursos como mecanismos de barganha político-partidária. É 
sabido que a escola, tanto na aplicação de seus recursos quanto na 
nomeação do corpo docente, técnico e administrativo, voltou, de 
novo, a ser mais um mecanismo de barganha política que sacrifica a 
sua eficiência [...] (ARROYO, 1983, p. 291). 

 

Essas evidências reiteram o quanto as ações educacionais implementadas 

eram objeto de barganha político-partidária e de dominação político-ideológica. Em 

síntese, é possível considerar que, entre as décadas de 1930 e 1970, o país passou 

por grandes transformações na área educacional, no setor tecnológico e em sua 

burocracia estatal, sem, contudo, atender à demanda por educação de sua 

população pobre, especialmente em áreas rurais, a não ser na estrita medida das 
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necessidades do desenvolvimento do capital (BEZERRA NETO, 2003; MÉSZAROS, 

2005). 

 

2.2 Elaboração das DOEBEC: embates e desafios para a superação das 

desigualdades educacionais no meio rural 

 

Compreender os embates, as conquistas e as limitações que envolveram o 

contexto de elaboração das DOEBEC, no âmbito da Câmara de Educação Básica 

(CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), implica retomar as repercussões 

do processo de redemocratização para a sociedade brasileira na década de 1980, 

cujo ápice materializou-se na aprovação da Constituição de 1988.  

Nessa perspectiva, merece destaque o processo de municipalização da 

educação no Brasil, que teve início ainda na década de 1970, sendo paulatinamente 

instituída a educação municipal e a criação de alguns programas federais, pensados 

com a finalidade de estruturá-la. Com o EDURURAL – Ne, estruturaram-se, 

experimentalmente, em alguns municípios do Nordeste, os Órgãos Municipais de 

Educação e, desse embrião organizativo da educação, em seguida, as atuais 

Secretarias Municipais de Educação. Porém, esse processo só ganhou força a partir 

da aprovação da Constituição Federal de 1988, que dedicou maior autonomia aos 

municípios, possibilitando, no âmbito educacional, a criação de seu sistema de 

ensino (QUEIROZ, 2004). 

Na década seguinte (1990), a estruturação da educação municipal se 

intensificou, sobretudo, a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira – Lei n. 9.394/96 – e do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), que induziu uma política de 

municipalização, a qual deu suporte à transferência gradual das escolas estaduais 

para essa instância, aumentando, consideravelmente, as matrículas e os deveres 

dos municípios com a educação local. Nesse sentido, as Secretarias Municipais de 

Educação foram se configurando como um espaço privilegiado da estruturação da 

educação municipal (SANTOS; MOURA, 2010). 

A partir dessa nova estruturação, ampliou-se a burocracia escolar, 

evidenciando-se uma maior quantidade de técnicos, tais como diretores, 

coordenadores, supervisores e assessores, sendo, portanto, desenvolvidas políticas 
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municipais de educação mais efetivas. Como resultado dessas políticas, 

destacaram-se a construção de novos prédios escolares, a implantação de políticas 

de transporte estudantil, a nucleação escolar e as ações de coordenação 

pedagógica, que instituíram, progressivamente, um maior controle e racionalização 

do trabalho pedagógico das escolas, inclusive das escolas de classes multisseriadas 

(ATTA, 2003). 

Em decorrência desse processo de racionalização, o trabalho pedagógico do 

professor, que outrora foi realizado de maneira mais livre e autônoma, tornou-se 

constantemente monitorado pelos técnicos das secretarias municipais de educação, 

por meio de variados mecanismos de controle. Realizavam-se visitas às escolas e 

encontros periódicos de planejamento pedagógico, comumente praticados nas 

sedes dos municípios ou em lugares onde fosse possível reunir o maior número de 

docentes, com periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. As mudanças no 

trabalho pedagógico foram promovidas pelo MEC em consonância com a 

implementação de políticas educacionais de cunho neoliberal, as quais tomaram 

como base o princípio da racionalidade técnica e impunham rigorosas exigências ao 

sistema público de ensino (CABRAL NETO, 1997). 

Nessas circunstâncias, as aulas ministradas nas escolas públicas municipais 

passaram a obedecer a critérios de padronização e de uniformização externos à 

realidade local, sendo elaboradas com base em conteúdos definidos, previamente, 

para cada série, normalmente retirados dos livros didáticos adotados 

(CASAGRANDE, 2007). Diante do “engessamento” das práticas pedagógicas nas 

escolas públicas municipais, tornou-se evidente a conformação ao paradigma 

seriado urbanocêntrico, cuja influência se manifestou, principalmente, na 

organização do espaço, do tempo e do conhecimento das escolas situadas em 

áreas rurais, inclusive as multisseriadas (SANTOS, 2009).  

Ainda na década de 1990, adquiriu centralidade um amplo movimento de luta 

por direitos sociais, impulsionado pelo protagonismo da sociedade civil organizada e 

dos movimentos sociais, que, na esfera educacional, resultou na aprovação da LDB 

Lei n. 9.394/96 (SILVA, 2008). Enfatizamos, todavia, que as mudanças ocorridas na 

legislação educacional brasileira, nesse período, não são apenas fruto de pressões 

sociais internas, mas também resultantes da ingerência dos organismos 

internacionais, que demandou do Estado Brasileiro, no âmbito dos direitos humanos 

e sociais, a ampliação de suas políticas públicas, dentre as quais as educacionais.   
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Com o objetivo de regulamentar a nova LDB, foram elaboradas, no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC), as diretrizes curriculares para os diferentes níveis e 

modalidades de ensino. O Artigo 28 da LDB, que preconizou a adequação da escola 

à vida no campo, precisou, contudo, ser discutido em detalhes (CASAGRANDE, 

2007). Considerando as especificidades da educação em áreas rurais, bem como as 

demandas (internas e externas) por uma política pública educacional mais efetiva, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), através da Câmara de Educação Básica, 

iniciou, em 2001, o processo de discussão sobre a necessidade de se elaborarem as 

diretrizes operacionais para a educação do campo, incluindo a educação dos povos 

do campo na agenda das políticas públicas do país. Esse reconhecimento é 

resultante do protagonismo dos movimentos sociais do campo na luta pela garantia 

de direitos. 

Nesse processo de construção das DOEBEC, as Audiências Públicas foram 

adotadas como principais espaços de discussão e elaboração, para as quais foram 

convocados diversos movimentos sociais, instituições e educadores envolvidos com 

a educação praticada em áreas rurais. O processo de discussão acima mencionado 

foi antecedido por todo um movimento social em torno da construção de uma escola 

do campo, sintonizada com um projeto de sociedade protagonizado pelos seus 

sujeitos, o qual foi denominado de “Movimento por Uma Educação do Campo” 

(SILVA, 2008). 

O termo “Educação do Campo” recebeu essa alcunha em julho de 1997, por 

ocasião do I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I 

ENERA), realizado no campus da Universidade de Brasília (UNB). Esse encontro foi 

promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em parceria 

com a Universidade de Brasília (UnB), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) (MOLINA; 

JESUS, 2004). 

Esse termo foi construído com base em experiências práticas do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), na interação com a 

diversidade no âmbito do MST, nos debates amadurecidos pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), nas realizações da União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (UNEFAB) e nas experiências da 
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Associação Regional das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR) (KOLLING; 

CERIOLI; CALDART, 2002): 

 

O sentido da expressão Educação do Campo aponta para a 
necessidade de construção de um projeto de desenvolvimento 
territorial com valorização da agricultura familiar, tendo a Reforma 
Agrária como condição indispensável para a concretização deste 
projeto (SILVA, 2008, p. 34).  

 

Defende-se ainda com essa expressão o protagonismo dos sujeitos do 

campo, que são: pequenos agricultores, pescadores, indígenas, ribeirinhos, 

assentados, reassentados, lavradores, roceiros, povos da floresta, caipiras, boias-

frias, meeiros, agregados, caboclos, sem-terra (MOLINA; JESUS, 2004). A partir 

desse entendimento, a escola do campo foi pensada, nas DOEBEC, como espaço 

de valorização dos sujeitos e de seus saberes, de modo a possibilitar a construção 

de uma visão de mundo comprometida com o processo de humanização das 

pessoas e de sua condição de sujeito de direitos, valorizando o cultivo de suas 

identidades, a socialização e a produção de diferentes saberes (SANTOS, 2009). 

Ao se considerar, contudo, a realidade concreta das escolas rurais e suas 

relações com o cenário político mais amplo, em que são forjadas as lutas por 

determinados direitos e as contradições, foi apresentada aos movimentos sociais do 

campo a possibilidade de contribuir com propostas, bem como participar das 

discussões junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), para a elaboração de diretrizes operacionais para a 

educação do campo (SILVA, 2008). 

Desse processo de discussão e de elaboração das DOEBEC, participaram, 

junto com o MST – que já havia desenvolvido experiências educacionais concretas 

nos assentamentos rurais –, vários movimentos sociais e instituições em defesa da 

educação e dos direitos humanos, organizados na Articulação Nacional Por Uma 

Educação do Campo, que se constituiu como uma instituição de caráter nacional 

que congrega MST, CNBB, UnB, UNESCO e UNICEF, organizada a princípio para 

dar continuidade às proposições do I ENERA (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 

2002).  

Além das Audiências Públicas, a participação desses movimentos sociais se 

materializou, sobretudo, por meio das Resoluções da I Conferência Nacional Por 
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Uma Educação Básica do Campo, que foram utilizadas como documentos de 

consulta e referência para o Conselho Nacional de Educação (CNE), no trabalho de 

elaboração do texto das DOEBEC. Para isso, os referidos movimentos sociais e 

instituições articularam-se ao Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC), no 

sentido de aprovar as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas 

do Campo (Resolução CNE/CEB n. 1, de 03 de abril de 2002), consideradas como 

um importante marco legal para a construção de uma política nacional de educação 

sintonizada com as demandas educativas das populações campesinas, no sentido 

de compensar a dívida histórica com esse setor (SOARES; ALBUQUERQUE; 

WANDERLEY, 2009). 

O estudo das DOEBEC e o processo de sua implementação em escolas 

públicas do estado do Rio Grande do Norte se constituiu em um desafio, no sentido 

de analisar as dificuldades e/ou as possibilidades de sua implementação frente às 

limitações e às contradições que historicamente se apresentam quando um governo 

“decide” assumir uma ação pensada pelos movimentos sociais e/ou por instituições 

da sociedade civil organizada. Esses desafios são somados às contradições, 

vivenciadas pelo Estado brasileiro, em meio ao processo de globalização e de 

informatização. 

 

2.3 Características Político-Pedagógicas das DOEBEC: delineando os 

caminhos da investigação 

 

As DOEBEC são as bases legais dos fundamentos pedagógicos nacionais, 

formuladas para direcionar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas do 

campo dos sistemas de ensino de cada estado e municípios brasileiros (BRASIL, 

2002, Art. 1º). Constituem-se numa política educacional específica, cujos princípios 

reconhecem o modo próprio de vida social nesse meio, enquanto componente da 

identidade das populações rurais. Dessa forma, aponta para a necessidade da 

definição de estratégias próprias que garantam a essas populações o acesso à 

Educação Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico, sem perder de vista 

as diretrizes nacionais para a educação básica. Nesse sentido, elas são definidas 

como 
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[...] um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar 
o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 
Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível 
Técnico e a Formação de Professores em Nível Médio na 
modalidade Normal (BRASIL, 2002, Art. 2º). 

 

Esse conjunto de princípios de caráter neoliberal se pauta em uma educação 

escolar construída com base no exercício da cidadania plena, na justiça social, na 

solidariedade, no diálogo entre todos, na expressão de todos os setores, no espaço 

público de investigação, nos estudos do mundo do trabalho e em um 

desenvolvimento social economicamente justo e ecologicamente sustentável 

(BRASIL, 2002, Art. 3º e 4º). Nesse sentido, as propostas pedagógicas das escolas 

do campo devem ter como base o respeito às diferenças e aos princípios de 

igualdade propostos na LDB – Lei n. 9.394/96, Art. 28 –, cujo desenvolvimento e 

avaliação devem ser operacionalizados mediante a orientação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a Educação Profissional de Nível 

Técnico. Considera, nessas escolas, a diversidade sociocultural, política, econômica, 

de geração e etnia.  

 A referida LDB determina que os sistemas de ensino de cada município, 

estado e o Distrito Federal desenvolvam suas próprias estratégias para o 

atendimento escolar nas escolas do campo e para a organização do calendário 

escolar. Este pode ser organizado independentemente do ano civil e mediante a 

utilização de diversos espaços de aprendizagem, quando necessário, desde que 

sejam preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica e da 

modalidade de ensino prevista em lei (BRASIL, 2002, Art.7, § I e II).   

Conforme o que orienta as DOEBEC quanto à organização do calendário 

escolar nas escolas situadas em áreas rurais, a presente investigação buscou 

compreender o que acontecia e como funcionavam as escolas que compõem a 

amostra da pesquisa, em 2010. As reflexões sobre o eixo de investigação 

“Funcionamento da escola” podem ser observadas no capítulo 2 deste trabalho. 

A garantia e a universalização do acesso da população do campo à Educação 

Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico ficaram a cargo do Poder 

Público, em cujas diretrizes está previsto o provimento da educação do campo 

através do regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 



    38 
 

Municípios. Dessa forma, ficou estabelecido o provimento da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental nas próprias comunidades rurais, para as crianças que 

concluíram ou não seus estudos na idade prevista. A responsabilidade do Estado é, 

preferencialmente, a garantia do acesso ao Ensino Médio e à Educação Profissional 

de Nível Técnico.   

O texto legal ainda admite parcerias no desenvolvimento de experiências de 

escolarização básica e profissional, as quais deverão cumprir os seguintes 

requisitos: 

 

I – articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da 
Educação Básica ou Profissional; 
II – direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para 
um projeto de desenvolvimento sustentável; 
III - avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a 
qualidade da vida individual e coletiva; 
IV – controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade do campo (BRASIL, 2002, Art. 
8º, I, II, III, IV, V). 

  

Apesar de não ser objetivo deste trabalho discutir a qualidade do ensino 

ofertado em áreas rurais, salientamos que o texto das diretrizes, embora prescreva o 

controle social da qualidade da educação escolar, não define quais os mecanismos 

são necessários para assegurar essa qualidade nos processos de ensino-

aprendizagem, como, por exemplo, a obrigatoriedade de melhorias nas condições 

objetivas de trabalho docente nas escolas rurais. Nesse sentido, evidencia-se que, 

para os formuladores das DOEBEC, garantir melhores condições de trabalho 

docente e de aprendizagem não parece ser uma condição indispensável ou 

intrínseca à qualidade do ensino nas escolas rurais, de modo particular.  

Em nenhum parágrafo do texto legal se estabeleceram as condições mínimas 

para o funcionamento de uma escola do campo em condições dignas, tais como: 

instalações sanitárias, água encanada, energia elétrica, acesso à internet etc. Logo, 

fica evidente no texto das DOEBEC a omissão por parte do Estado em relação às 

condições do trabalho docente nas escolas rurais.  

Situando o contexto recente, salientamos o texto da Resolução n. 2, de 28 de 

abril de 2008, que fixou diretrizes, normas e princípios, complementares ao texto das 

DOEBEC, para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
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Educação Básica do Campo. No que concerne à qualidade do ensino ofertado, 

assegurou “[...] a oferta de Educação do Campo com padrões mínimos de 

qualidade” (BRASIL, 2008, Art. 9º), sem, contudo, deixar claro em que consistem 

esses “padrões mínimos”, dando ao leitor o livre arbítrio para a interpretação desse 

conceito. No Art. 10, no parágrafo segundo (BRASIL, 2008), defende-se que 

 

as escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 
definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 
pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 
adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente. 

 

Nessa perspectiva, questionamos que instalações físicas e que equipamentos 

seriam necessários para garantir o padrão de qualidade nacional sugerido no texto. 

Igualmente, questionamos: que materiais pedagógicos seriam adequados à 

realidade escolar em áreas rurais? Mais uma vez, os formuladores dessa resolução 

deixam margem para interpretações arbitrárias, sem contribuir efetivamente para o 

alcance de melhorias nas condições de trabalho docente e de aprendizagem das 

escolas situadas em áreas rurais. 

De forma semelhante, no Art. 7º da referida resolução, fica estabelecido que 

 

a Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável 
apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições infraestruturais 
adequadas, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos, 
laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade 
com a realidade local e as diversidades dos povos do campo, com 
atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas escolas do campo. 

 

Reafirmando o entendimento da Resolução n. 2/2008, o Decreto n. 7.352, de 

4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), determina: 

 

A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de 
formação inicial e continuada de profissionais da educação, a 
garantia de condições de infraestrutura e transporte escolar, bem 
como de materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, 
biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados ao projeto político-
pedagógico e em conformidade com a realidade local e a diversidade 
das populações do campo (BRASIL, 2010, Art. 1º, § 4°). 
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Novamente, os formuladores da política de educação do campo não 

esclarecem quais as especificidades infraestruturais que precisariam ser 

asseguradas, nas escolas do campo, para a oferta de um ensino de qualidade. 

Expressam, no entanto, algumas dessas, diante das quais nos perguntamos: o que 

está sendo chamado de “condições infraestruturais adequadas”? Quais 

equipamentos e laboratórios estão sendo considerados como necessários? O que 

se entende por “biblioteca” e por “áreas de lazer e desporto”? É sabido que o texto 

de uma lei precisa ser sucinto e objetivo, mas precisa ser também autoexplicativo, 

pois, do contrário, os executores da política poderão implementá-la de acordo com a 

sua conveniência (as reflexões sobre as condições de trabalho docente das escolas 

participantes dessa pesquisa estão inseridas no eixo de investigação “Condições de 

Trabalho e de Formação Docente”, no capítulo 2).  

No que tange ao projeto institucional das escolas do campo (BRASIL, 2002, 

Art. 10º), constatamos que ele deve vincular-se aos princípios da gestão 

democrática, em concordância com o estabelecido no artigo 14 da LDB. O exercício 

desse tipo de gestão foi defendido enquanto prática mediadora das relações entre a 

escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do 

sistema de ensino e os demais setores da sociedade (BRASIL, 2002, Art. 11º), sem, 

contudo, definir e/ou discutir quais mecanismos efetivos de participação precisariam 

ser desenvolvidos no ambiente escolar em áreas rurais. Dessa forma, a lei 

estabelece apenas: 

 

Art. 11. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como 
perspectiva o exercício do poder nos termos do disposto no 
parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente: 
I - para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento 
dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento 
que torne possível à população do campo viver com dignidade; 
II - para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 
estimulando a autogestão no processo de elaboração, 
desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das 
instituições de ensino (BRASIL, 2002, Art. 11º, I e II). 

 

Diante do que orientam as DOEBEC no artigo citado acima, quanto à gestão 

democrática nas escolas situadas em áreas rurais, foi proposta a autogestão no 

processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas 
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das instituições de ensino. A presente pesquisa buscou identificar, na amostra 

selecionada, as escolas que possuíam o Projeto Político e Pedagógico (PPP) e 

como ele fazia parte (ou não) da prática pedagógica desenvolvida nesses 

estabelecimentos de ensino (as reflexões sobre a “Gestão democrática” podem ser 

observadas no capítulo 2). 

No que tange ao exercício da docência na Educação Básica, prevê a 

formação inicial em cursos de licenciatura, definindo – de acordo com o estabelecido 

nos artigos 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções n. 3/1997 e n. 2/1999, da 

Câmara da Educação Básica, assim como nos Pareceres n. 9/2002, n. 27/2002 e n. 

28/2002 e as Resoluções n. 1/2002 e n. 2/2002 do Pleno do Conselho Nacional de 

Educação – como qualificação mínima o curso de formação de professores em Nível 

Médio, na modalidade Normal, para o ensino na Educação Infantil, e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Em relação à formação inicial e continuada para habilitação dos professores 

leigos, as DOEBEC instituíram: “Art. 12º, § Único - Os sistemas de ensino, de acordo 

com o artigo 67 da LDB, desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, 

habilitando todos os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento 

permanente dos docentes” (BRASIL, 2002).     

Para a formulação das políticas de formação continuada no campo, alguns 

princípios devem ser observados nos componentes estruturantes dos cursos de 

formação, dentre os quais: 

 

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 
qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do 
mundo; 
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e transformação 
do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 
condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a 
convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas 
(BRASIL, 2002, Art. 13º, incisos I e II). 

 

Considerando os trechos supracitados do artigo 12º, o presente trabalho 

também se propôs a averiguar se o nível de formação dos professores das escolas 

selecionadas é compatível com a qualificação mínima estabelecida nas DOEBEC, 
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que é formação em curso de nível médio normal. Também buscou perscrutar se as 

Secretarias Municipais ou Estadual de Educação já haviam ofertado cursos de 

formação sobre a temática da diversidade e da educação do campo ou mesmo se 

nas escolas eram promovidos momentos de estudo acerca da referida temática, 

conforme o inciso primeiro do Art. 13º das DOEBEC (as reflexões sobre a formação 

dos professores participantes dessa pesquisa estão inseridas no eixo de 

investigação “Condições de Trabalho e de Formação Docente”, no capítulo 2).  

 Diante da desvalorização do professor, principalmente, da remuneração, da 

sobrecarga de trabalho e das condições (materiais, administrativas, pedagógicas 

etc.) precárias do trabalho docente encontradas nas escolas pesquisadas, 

questionamos sobre como tem se dado o processo de implementação das referidas 

DOEBEC na amostra selecionada. Ademais, consideramos a distância entre as 

garantias legais e a operacionalização desses direitos na realidade concreta dos 

estabelecimentos de ensino no meio rural do RN. 

Dessa forma, averiguamos, antes de nos determos na análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo, como tem ocorrido o processo de implementação 

das DOEBEC no estado do RN, considerando as características básicas do 

funcionamento e do atendimento escolar no estado, em 2010, bem como os 

principais atores responsáveis por sua execução no âmbito da Secretaria de Estado 

da Educação e da Cultura (SEEC/RN). 
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3 CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE NAS ESCOLAS DO MEIO RURAL: 

REFLETINDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DOEBEC NO RN 

 

Eu sempre fico me questionando que educação pública é essa, que 
em pleno século XXI, as escolas públicas rurais ainda estão desse 
jeito. Pode escrever isso aí no seu trabalho... Eu estudei nessa escola 
quando era pequena e desde esse tempo a estrutura física dessa 
escola permanece a mesma. Não se investiu quase nada aqui (Mato 
Seco, 2010). 

 

Foto 1: Sala de aula da Escola Municipal Maria do Livramento, 
 na comunidade de Santa Luzia – Touros/RN 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Este capítulo apresenta a análise sobre as condições de trabalho docente em 

escolas rurais do RN. De acordo com os critérios estabelecidos para a definição da 

amostra, foram coletados dados através de entrevistas escritas com os professores 

e gestores das escolas. Essa análise tomou como base o processo de 

implementação das DOEBEC, comparando suas definições frente à realidade do 

atendimento escolar nesses estabelecimentos de ensino. 

Partindo do pressuposto de que o processo de implementação deve promover 

mudanças nas condições básicas de funcionamento e no atendimento escolar em 

escolas situadas em áreas rurais do estado do RN, o presente capítulo foi 

organizado em torno do eixo de análise que compreende as condições de trabalho e 

a formação docente. 
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3.1 Caracterização das escolas selecionadas para a pesquisa 

  

A Escola Estadual Professora Rosa Cunha está situada no Povoado de Santa 

Luzia, na Rua Vereador João T. S. Filho, n. 1452, na zona rural do município de 

Touros/RN. Fundada no ano de 1962, pouco antes do início do regime civil-militar 

(1964-1985), a escola completou seus 53 anos de existência em 2015. 

 

 Foto 2: E. E. Rosa Cunha 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A economia dessa comunidade rural está baseada principalmente na 

agricultura familiar. Entre os principais cultivos, estão o coco, a banana e o jerimum. 

Além disso, pode-se observar, em menor escala, o desenvolvimento de outras 

atividades econômicas, tais como o comércio de pequeno porte (mercearias) e a 

apicultura. 

A Escola Municipal Maria do Livramento está localizada na Rua Principal, n. 

94, no povoado de Bebida Velha, na zona rural do município de Pureza/RN. Essa 

comunidade tem sua economia baseada, principalmente, na agricultura familiar, 

tendo a banana como o seu principal cultivo. 
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    Foto 3: E. M. Maria do Livramento 

 
  Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

As duas escolas supracitadas estão situadas em dois dos municípios que 

compõem a região do Mato Grande (RN) (dentre eles, Pureza e Touros). Essa 

região localiza-se na dimensão rural do semiárido norte-rio-grandense, com uma 

área de 5.758,60 quilômetros quadrados, sendo composta por 15 municípios: Bento 

Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, 

Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, 

São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros.  

A Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira está situada no município 

de Mossoró/RN, nos termos do Assentamento Eldorado Carajás II, mais conhecido 

como Assentamento da Maísa, antiga Fábrica Agro-Industrial S.A. de Mossoró. A 

Fazenda Maísa, localizada em Mossoró, foi uma das maiores produtoras de frutas 

tropicais do estado do RN, chegando a exportar manga, acerola e melão para a 

Europa e a Ásia. Porém, ao final da década de 1990, a produção entrou em 

decadência e a empresa foi abandonada em 2003.  
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Foto 4: E. M. Prof. Maurício de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 
 

Em 2004, o governo federal desapropriou as terras e fundou o Assentamento 

Eldorado Carajás II, com 19.000 hectares, o qual é considerado um dos projetos 

mais bem-sucedidos no Brasil. Desde 2004, o Assentamento da Maísa está dividido 

em dez agrovilas, que acolheram, inicialmente, 1.150 famílias que sobrevivem da 

agricultura. 

 

3.1.1 Identificação 

 

Antes de adentrarmos nos eixos de análise deste trabalho, caracterizamos, de 

maneira sucinta, cada equipe docente das escolas selecionadas, cujas entrevistas 

escritas compõem as reflexões e análises que se seguem. Em um total de seis 

docentes da Escola Estadual Professora Rosa Cunha, cinco aceitaram o convite 

para participar da pesquisa, o que corresponde a aproximadamente 85% do corpo 

docente da escola. Formado apenas por docentes do sexo feminino, o grupo 

entrevistado possui entre 20 e 24 anos de idade e representa cinco das seis 

professoras da escola, incluindo as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Desse grupo, três professoras (60%) nasceram no município de Touros/RN e 

as demais em outros dois municípios do RN (Ceará-Mirim e Natal). Quatro docentes 

nasceram em áreas rurais e apenas uma nasceu em área urbana. 

Atualmente, as entrevistadas residem em áreas rurais, sendo todas elas 

moradoras do povoado Santa Luzia, em Touros/RN. Cerca de 80% moram no local 
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desde que nasceram10 – o que indica que, possivelmente, possuem conhecimento 

do contexto sociocultural e econômico da localidade em que vivem e/ou da produção 

da vida no meio rural. Contudo, 60% aspiram morar em outro lugar, pois acreditam 

que poderão ter melhores oportunidades de emprego, lazer e condições de vida.  

De um total de onze docentes da Escola Municipal Maria do Livramento, dez 

aceitaram o convite para participar da presente investigação, correspondendo a 

pouco mais de 90% do grupo de professores da escola. Composto por cinco 

docentes do sexo feminino e cinco do sexo masculino, o grupo consultado possui de 

31 a 49 anos de idade. 

Do total de dez participantes, quatro nasceram no município de Pureza/RN – 

onde está situada a Escola Municipal Maria do Livramento –, dois deles, no 

município de Natal, e os demais nasceram em outros municípios do RN, sendo um 

professor da cidade de Martins, outro de São Tomé, outro de Lagoa D’anta e outro 

de Lages do Cabugi. Apenas quatro docentes nasceram em área rural, sendo a 

maioria de áreas urbanas.  

Atualmente, o grupo de entrevistados reside em áreas rurais, sendo nove 

professores moradores do município de Pureza e/ou da própria comunidade rural de 

Bebida Velha, o que pode indicar que possuem conhecimento do contexto 

sociocultural e econômico da comunidade onde vivem. Do total do grupo, quatro 

deles já moram no local há mais de 20 anos. 

Apenas três participantes afirmaram que pretendem morar em outro lugar. 

Desse grupo, somente um docente alegou que deseja morar mais perto da escola 

onde trabalha. Os demais justificaram sua insatisfação com a moradia na zona rural, 

apontando problemas infraestruturais das comunidades rurais onde vivem, tais como 

precárias condições nos serviços de educação, moradia, saneamento básico, 

pavimentação de ruas e estradas, esporte e lazer, bem como visando melhores 

oportunidades de emprego para os filhos. 

Do total do grupo, três professores lecionam apenas em um turno, cinco 

possuem dupla jornada de trabalho pedagógico e dois deles trabalham os três 

                                                           
10

 Apenas uma professora mora no município há menos de 4 anos. 
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turnos, ou seja, 70% dos entrevistados lecionam em mais de um turno, o que denota 

a sobrecarga de trabalho11 à qual se submetem para assegurar o seu sustento. 

Esses são aspectos relevantes para compreender a problemática da 

identidade do professor que leciona em localidades rurais com o modo de produção 

da vida no campo e sua cultura, o que pode repercutir diretamente em sua atuação 

na escola, ou seja, na maneira como seleciona e aborda os conteúdos, na relação 

professor-aluno, enfim, na condução dos processos de ensino-aprendizagem.  

Na Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira12, num total de dezesseis 

docentes, dez dispuseram-se a participar da presente investigação, correspondendo 

a pouco mais de 62,5% do grupo de professores da escola. Composto por sete 

professores do sexo feminino e três do sexo masculino, o grupo entrevistado possui 

entre 28 e 57 anos de idade. 

Do total de docentes entrevistados nessa escola, seis nasceram no município 

de Mossoró/RN. Os demais nasceram nos municípios de Areia Branca/RN (um 

professor), Caraúbas/RN (um professor), Frutuoso Gomes/RN (um professor) e 

Uberlândia/MG (um professor). Apenas dois docentes desse grupo afirmaram ter 

nascido em zona rural, sendo 80% nascidos em áreas urbanas. Atualmente, todos 

os entrevistados residem em áreas urbanas do município de Mossoró/RN, há mais 

de 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Em estudos realizados por Litt e Turk, o acúmulo de atividades no trabalho está em terceiro lugar, 
dentre as principais razões que levam os professores a pensar em abandonar o magistério. O 
primeiro lugar está relacionado à desvalorização salarial e, em segundo lugar, aparece a questão do 
status da profissão, ou seja, o reconhecimento social da profissão (ZARAGOZA, 1999). 
12

 A Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, além das turmas de Ensino Fundamental, 
possui duas turmas da Pré-escola e Atendimento Educacional Especializado para alunos portadores 
de necessidades educacionais especiais.  
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3.2 Condições de Trabalho e de Formação Docente 

 

                                      Foto 5: Alunos da E. M. Prof. Maurício de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

  

Esse eixo de análise foi escolhido por se entender que, para a implementação 

da política de educação do campo nas escolas públicas do meio rural, disseminada 

principalmente por meio das DOEBEC (reafirmada pela Resolução n. 2/2008 e pelo 

Decreto n. 7.352/2010), é preciso que sejam criadas as condições de trabalho 

necessárias ao exercício da docência, articuladas com ações de formação docente. 

Nesse sentido, considera-se 

 

[...] injustificável a existência de escolas públicas no campo que se 
apresentem sem as condições adequadas de infraestrutura e 
didático-pedagógicas, ainda que possamos identificar esforços do 
poder público para oferecer a educação escolar em pequenas 
comunidades rurais, em especial, naquelas que se encontram mais 
distantes das sedes dos municípios (BARROS et al., 2010, p. 26).  

 

Entende-se por condições de trabalho “[...] o conjunto de recursos que 

possibilita uma melhor realização do trabalho educativo e que envolve tanto a 

infraestrutura das escolas, os materiais didáticos disponíveis, quanto os serviços de 

apoio aos educadores e à escola” (KUENZER; CALDAS, 2009, p. 52). Sem que 

essas condições estejam asseguradas, o processo de implementação das DOEBEC 

fica, necessariamente, comprometido, tendo em vista que o trabalho docente é o 

pressuposto fundamental para sua realização. 
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O trabalho docente é um processo humano concreto, determinado pelas 

relações históricas de produção e reprodução da existência, ou seja, é preciso 

compreendê-lo como parte da totalidade do trabalho, tal como se apresenta nas 

sociedades capitalistas. As formas de dominação presentes na sociedade e no 

trabalho podem, contraditoriamente, tanto promover reações de desistência e de 

descomprometimento do trabalhador em relação a sua profissão quanto despertar 

nele ações de resistência e de emancipação crítica. Essa dominação também atinge 

os trabalhadores docentes, cujas condições de trabalho podem suscitar atitudes e 

ações de descompromentimento ou de resistência. Tais ações dependem, todavia, 

do seu grau de consciência política e, muitas vezes, do seu nível de formação 

(KUENZER; CALDAS, 2009). 

 

3.2.1 Formação docente 

 

As escolas estudadas apresentaram peculiaridades e especificidades que 

merecem ser observadas. Por essa razão, apresentamos aqui algumas 

características da formação dos docentes de cada escola visitada, seguindo-se da 

análise que vai do mais geral para o particular dessa dimensão. Na Escola Estadual 

Professora Rosa Cunha, quatro das cinco professoras são licenciadas, sendo duas 

em Pedagogia (Jasmim e Pureza), uma em História (Mar Azul) e outra em Geografia 

(Branca). Uma professora possui apenas formação em nível médio (Beija-Flor)13. 

Na Escola Municipal Maria do Livramento, nove dos dez entrevistados têm 

formação superior, sendo quatro licenciados em Pedagogia (Estrela Dalva, Juazeiro, 

Rendeira e Noite Enluarada), um licenciado em Letras – Língua Portuguesa e Artes 

(Caboclo), um licenciado em Pedagogia e Matemática (Canto da Liberdade); três 

(Poço Fundo, Caatinga e Tempo Chuvoso) professores pós-graduados (curso de 

especialização lato sensu); e um professor (João de Barro) tem apenas formação de 

nível médio. 

Na Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, a maior parte da equipe 

docente (60%) fez curso de pós-graduação lato sensu, enquanto os demais (Águas 

                                                           
13

 Em proteção à identidade dos entrevistados, usamos codinomes no lugar dos nomes verdadeiros 
dos sujeitos participantes. 
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Limpas, Sertanejo, Chico Bento e Céu Estrelado) são licenciados em Pedagogia. 

Todos, portanto, têm nível superior.  

Considerando a totalidade da amostra, percebeu-se que, dos vinte e cinco 

professores que participaram da pesquisa, dois não possuíam formação em nível 

superior14, o que correspondeu a 8% da amostra. Os demais tinham formação 

superior (92%), sendo: dez licenciados apenas em Pedagogia (40%); um licenciado 

em Letras – Língua Portuguesa e Artes (4%); um em História (4%); um em Geografia 

(4%); um em Pedagogia e Matemática (4%); e nove professores, além de uma 

licenciatura, apresentavam curso de especialização (36%). 

Diante desse quadro, ficou evidente que nem todos os professores das 

escolas públicas pesquisadas, situadas em áreas rurais, possuíam formação 

específica em nível superior para atuar na docência. Esse quadro demonstra, de 

certo modo, a ineficácia15 da multiplicidade de programas e projetos para a 

capacitação dos docentes das escolas do meio rural, empreendidos desde a década 

de 1980 (ZÁKIA; DREIFUSS, 1986; CALAZANS, 1993), para assegurar a 

universalização de formação específica aos docentes. Por outro lado, também 

consideramos que há uma parcela significativa de docentes (36%) com formação em 

nível de pós-graduação (lato sensu) nessas escolas, o que potencializa, em tese, a 

qualidade do trabalho realizado.  

Outro dado relevante é que, embora a maioria dos professores (92%) tenha 

formação em nível superior, somente a professora Vento Forte16 afirmou ter recebido 

formação específica para a docência em escolas situadas em áreas rurais, como 

preconiza o Inciso I do Art. 13º das DOEBEC (e os textos da Resolução n. 2/2008 e 

do Decreto n. 7.352/2010). O fato evidencia que, possivelmente, as definições das 

diretrizes operacionais quanto à formação docente, mesmo depois de oito anos de 

sua aprovação, ainda não haviam sido implementadas nas escolas observadas por 

nós. 

                                                           
14

 Os dois professores que não possuem ensino superior estão realizando o curso de Pedagogia. Um 
é professor da Escola Estadual Professora Rosa Cunha. O outro está lecionando na Escola Municipal 
Maria do Livramento. 
15

 A eficácia de uma política pública pode ser aferida levando-se em consideração “se o programa 
está sendo (ou foi) implementado de acordo com as diretrizes concebidas para a sua execução e se o 
seu produto atingirá (ou atingiu) as metas desejadas” (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 110-
111). 
16

 A professora Vento Forte recebeu formação em Educação do Campo, por também exercer a 
docência no Programa Saberes da Terra (programa nacional que se destina à qualificação 
profissional e social de jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental, tendo como 
objetivo a ampliação do acesso e permanência de jovens e adultos no sistema formal de ensino). 
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 Na Escola Estadual Professora Rosa Cunha, duas professoras (40%) 

afirmaram que a formação recebida não garantia os subsídios necessários à 

realização das atividades desempenhadas na escola, pois lecionavam em áreas de 

conhecimento distintas daquela em que foram licenciadas. As demais (60%) 

expressaram o contrário, ou seja, que encontraram os subsídios para a realização 

de suas atividades na formação inicial recebida, ressaltando, contudo, o caráter 

instrumental dos processos formativos vivenciados, como exemplifica a fala a seguir: 

 

A Pedagogia nos proporcionou diversas maneiras corretas de lidar 
com a educação, em termos de atividades, entre outros (Jasmim, 
2010). 
 
 

Na Escola Municipal Maria do Livramento, cerca de 70% dos docentes 

afirmaram que a formação inicial e/ou a continuada, adquirida ao longo de sua 

trajetória profissional, não foi suficiente para subsidiar as atividades desempenhadas 

na escola. Desses professores, aproximadamente 60% justificaram sua resposta 

apontando a necessidade de formação continuada para o exercício da docência. Os 

demais alegaram razões distintas, quais sejam: a falta de formação inicial específica 

para a docência; o fato de a formação inicial não contemplar as áreas de ensino nas 

quais estão atuando; e ainda a necessidade de apoio de profissionais de outras 

áreas à prática pedagógica, tais como o psicólogo. Essas justificativas podem estar 

relacionadas, ainda que indiretamente, às “lacunas” encontradas na formação inicial 

dos professores e à necessidade de implementação de políticas específicas de 

formação continuada. Observam-se detalhadamente esses aspectos nas falas de 

alguns professores: 

Através da formação continuada adquiro os subsídios para a 
realização de atividades em sala de aula (Estrela Dalva, 2010). 

 
Na formação que tive aprendi mais a valorizar o conhecimento do 
educando e a me interessar mais com os mesmos. O ponto fraco é 
que só agora procurei continuar a formação (Juazeiro, 2010). 
 
Aprimorei minha prática, mas o importante é a formação continuada 
(Rendeira, 2010). 
 
Diferente de outras, a área de educação tem sempre exigido do 
profissional a busca por qualificação e uma melhor prestação de 
serviços (Canto da Liberdade, 2010). 
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Ainda estou em processo de formação em Pedagogia, licenciatura 
plena (João de Barro, 2010). 
 
A área ou nível que leciono abrange outros assuntos, apesar de usar 
técnicas aprendidas na minha formação (Caatinga, 2010). 
 
Porque quando eu percebo as dificuldades de aprendizagem dos 
discentes, sinto falta, por exemplo, de um outro profissional para 
detectar e orientar a trabalhar os problemas da aprendizagem dos 
alunos (Tempo Chuvoso, 2010). 

 

A partir dos depoimentos apresentados acima, pode-se perceber que a 

maioria dos professores, direta ou indiretamente, reconheceu a necessidade de 

prosseguir seus estudos para melhorar sua atuação na escola. É interessante notar 

que, apesar de os professores Caatinga e Tempo Chuvoso possuírem curso de 

especialização, também admitiram a necessidade de continuar aprendendo, de 

modo a aprimorar sua prática pedagógica.  

Os professores da Escola Municipal Maria do Livramento, que declararam 

encontrar em sua formação os subsídios necessários ao exercício de sua profissão, 

justificaram a sua resposta pela pertinência do conhecimento adquirido frente às 

necessidades de aprendizagem de seus alunos. Dessa forma, eles acenaram: 

[Depois da graduação] A aprendizagem melhorou na minha prática 
pedagógica (Rendeira, 2010). 

[A formação realizada] Permitiu conhecer melhor o aluno e refletir 
sobre o porquê de determinados comportamentos (Poço Fundo, 
2010). 

Na Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, 100% dos professores 

consideraram que a sua formação pedagógica ofereceu os subsídios necessários à 

realização de suas atividades de ensino-aprendizagem, como aponta a fala da 

professora:  

 

Posso dizer que essa formação dá orientação para compreender 
como se dá a aprendizagem e, aos que têm dificuldade de aprender, 
facilitar esse caminho ao conhecimento (Águas Limpas, 2010). 
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Mesmo diante desse entendimento, dois professores admitiram que 

precisariam dar continuidade aos seus estudos, manifestando: “[...] diante da 

necessidade do aluno é o suficiente para uma boa aprendizagem, mas é preciso 

atualização” (SERTANEJO, 2010); “[...] preciso estudar para entender melhor as 

necessidades das crianças especiais” (Céu Estrelado, 2010). Em síntese, 

considerando o total da amostra, em 2010, 64% dos docentes revelaram que os 

processos formativos vivenciados foram suficientes para assegurar os subsídios 

necessários à realização de suas atividades pedagógicas e 36% afirmaram não se 

sentirem preparados para a docência com a formação realizada.  

Registramos que os docentes desconsideraram em suas falas a necessidade 

de uma formação condizente com o contexto socioeconômico, cultural e conjuntural 

no qual os estudantes estão inseridos, ou seja, uma formação sintonizada com as 

particularidades da vida no campo. Esse é um dos indícios de que as discussões 

acerca da educação do campo, envolvendo as prescrições das DOEBEC, ainda não 

faziam parte das reflexões teóricas que subjaziam à práxis educativa17 desses 

professores. 

Essa situação, obviamente, não os impede de exercerem uma prática de 

educação libertadora, no sentido freiriano (FREIRE, 1986), e de emancipação 

sociocrítica dos sujeitos envolvidos no ato de ensinar/aprender. Não obstante, 

certamente impõem-se obstáculos a essa prática, tendo em vista que a educação 

escolar precisa estar imbricada nas particularidades da vida dos sujeitos. Nesse 

sentido, consideramos que 

 

sem reconhecer o campo como um lugar específico e com sujeitos 
que lhe são próprios não há como pensar em uma educação do 
campo; não há como se constituir como um educador de seu povo. É 
preciso olhar para o campo como lugar de sujeitos; seres humanos, 
sujeitos sociais; [...] compreender cada realidade, e olhar para o 
processo histórico mais amplo que condiciona as questões e os 
sujeitos de cada lugar, de cada tempo. Compreender que no campo 
existem diferentes gentes, com diferentes identidades, mas também 
uma identidade comum; saber que as diferentes famílias cultivadoras 
da terra, trabalhadoras do campo são, afinal, o seu povo mais 
legítimo (CALDART, 2002, p. 129). 
 
 

                                                           
17

 Entendemos que “a práxis, porém, é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” (FREIRE, 1987, 
p. 21). 
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A educação escolar, o educador e as suas práticas pedagógicas precisam 

estar intimamente relacionados à história, à cultura, à identidade e às lutas comuns 

e específicas daqueles que vivem no campo. Assim, foi possível identificar uma 

dinâmica complexa e contraditória que perpassava o processo de implementação 

das DOEBEC, no ano 2010, no que concerne à oferta de formação docente 

específica para os educadores dessas escolas.  

 

3.2.2 Regime de Trabalho 

 

No que concerne à forma de contratação (regime de trabalho), foi possível 

observar que, na Escola Estadual Professora Rosa Cunha, todas as professoras 

eram estagiárias, contratadas temporariamente para o exercício do magistério, 

estando seus contratos de serviço vinculados à Secretaria Estadual de Educação do 

RN (SEEC/RN). O tempo de atuação na referida escola era restrito (em média, um 

ano e oito meses de atuação). 

A referida escola destacou-se, portanto, por funcionar sem nenhum professor 

efetivo do quadro docente da SEEC/RN. O trabalho pedagógico foi realizado, nesse 

ano, somente com estagiárias. Diante dessa realidade, uma representante da equipe 

gestora da escola afirmou: 

 

Não é o ideal que a escola funcione só com estagiárias. Você sabe 
que elas estão aqui para aprender e quando chegam já têm que 
tomar conta de uma sala de aula... elas deveriam estar aprendendo. 
Mas, fazer o quê? É o que temos. Temos que continuar assim 
mesmo para não fechar as portas e esperar que ano que vem, se 
Deus quiser, venham professores concursados (Mato Seco, 2010). 
 
 

Na Escola Municipal Maria do Livramento, 80% dos docentes foram 

contratados por meio de concurso público, enquanto os demais ingressaram na 

escola da seguinte maneira: uma nomeação e uma readaptação, advinda da 

secretaria de obras sociais. Os contratos de trabalho estavam vinculados à 

Secretaria Municipal de Educação (SME) do município de Pureza/RN. 

Os professores pesquisados possuíam experiência na docência, em média, 

doze anos de atividades no magistério. Apenas dois dos entrevistados ingressaram 

nos últimos quatro anos na escola.  
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Na Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, 70% dos professores 

foram contratados por meio de concurso público e 30% foram admitidos através de 

nomeação. Os contratos de trabalho estavam vinculados ao município de 

Mossoró/RN. Em média, os professores possuíam dezoito anos de atuação docente, 

sendo que 60% deles tinham mais de vinte anos e quatro professores, entre dois e 

dez anos de atuação na profissão docente.  

Analisando a forma de contratação nas escolas da amostra, chamamos a 

atenção para o Art. 67 e Inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996), no Título VI, que trata dos 

Profissionais da Educação, ao estabelecer:  

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e 
dos planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996, Art. 67). 

 

A realidade da Escola Estadual Professora Rosa Cunha, contudo, não 

correspondia, no ano de 2010, ao que está posto como imperativo na LDB (Lei n. 

9.394/ 96) em relação à forma de contratação de professores, evidenciando que não 

são promovidas mudanças significativas na área educacional apenas por força de 

leis e decretos. É necessário assegurar mecanismos de operacionalização, 

monitoramento e avaliação das políticas educacionais do campo, que não se 

restrinjam apenas ao plano legal. Sem dúvida, existem algumas relevantes nesse 

âmbito, mas não são suficientes e, por si mesmas, não garantem a materialidade 

das ações previstas. 

Nas três escolas visitadas, 22 dos 25 professores que responderam à 

entrevista declararam dedicar horas a mais de trabalho às atividades docentes, além 

das horas previstas no contrato de trabalho, o que demonstra a sobrecarga de 

trabalho à qual se submetiam. A maioria dos docentes apontou como atividades 

extras o planejamento (vinte docentes) e a correção de atividades dos alunos 
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(dezoito docentes). Onze docentes também dedicavam mais tempo de trabalho com 

o preenchimento de relatórios e cadernetas. Apenas dois professores do grupo 

afirmaram destinar horas extras para o estudo e a pesquisa, conforme os dados 

apresentados no Gráfico 118.  

 

Gráfico 1: Percentual de horas extras de trabalho dedicadas às atividades escolares 

 
Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Além da docência, nove (36%) professores desenvolviam outras atividades 

remuneradas, sendo elas as de agricultor, apicultor, artista plástico, cozinheira, fiscal 

da prefeitura (setor mercados e feiras) e pastor evangélico. Uma professora desse 

grupo afirmou também ser pensionista e aposentada. A maioria (64%) não atuava 

em outros campos de trabalho. Cerca de 56% dos docentes lecionavam em regime 

de 20 ou 30 horas, 40%, em regime de 40 ou 60 horas e 4% trabalhavam mais de 60 

horas semanais. 

Em uma escala de 0 (zero) a 5, sendo 0 para muito insatisfeito e 5 para muito 

satisfeito, nas escolas selecionadas, nove professores (36%) atribuíram conceito 4 

quando questionados acerca do seu nível de satisfação com a profissão docente. 

Outros nove docentes (36%) deram conceito 4 e quatro docentes atribuíram a nota 

máxima (5) para a sua profissão. Os demais professores manifestaram as seguintes 

notas: 0 (zero), 3,5 (três e meio) e 4,5 (quatro e meio). Observamos que todos os 

conceitos cinco foram dados por professores da Escola Municipal Professor Maurício 

                                                           
18

 Nesse item da entrevista, os professores podiam marcar e/ou acrescentar mais de uma atividade. 
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de Oliveira, onde existiam melhores condições de trabalho, sendo o único zero 

atribuído por um professor da Escola Estadual Professora Rosa Cunha, na qual 

esses componentes da carreira docente eram precários. As justificativas dos 

docentes foram diversas. Vejamos as principais respostas. 

 

(0) Neste campo e âmbito educacional não há investimentos e 
melhorias educacionais e salariais. Portanto tem deixado a desejar 
(Pureza, 2010). 

  
(3) Porque as políticas públicas não atuam como devido para a 
melhoria da educação. Ficam mais no discurso demagógico e a 
responsabilidade recai sobre os professores (Juazeiro, 2010). 
 
(3) Existe um “forçar de barra” advindo do governo e da população. O 
governo cria as leis de investimentos/remunerações, mas não 
garante integralmente (a aplicação dos recursos). A população, 
sabendo das leis, passa a exigir mais qualidade do profissional. O 
profissional consciente se doa e investe a mais da conta (Canto da 
Liberdade, 2010). 
 
(3) Por faltar um plano concreto de aperfeiçoamento para a classe 
educacional (Caatinga, 2010). 
 
(3) Os alunos hoje, as crianças de hoje, em sua grande maioria, têm 
sérios problemas psicológicos. São indisciplinados e tudo isso é 
gerado pela desestruturação familiar e por isso a atividade do 
docente torna-se cada vez mais difícil (Cheiro Verde, 2010). 
 
(3,5) Porque a ausência da família em alguns casos dificulta o bom 
desempenho do docente. Também faltam outros profissionais (Poço 
Fundo, 2010). 

 
(4) Precisa melhorar muito as condições de trabalho (João de Barro, 
2010). 

 
(4) Porque eu acho que o professor deveria ser mais bem 
remunerado e ter dedicação exclusiva (Flor do Campo, 2010). 

 
(4) O que mais favorece é a qualidade dos profissionais e a união 
entre o grupo (de professores). Outro fator é ajudar alguém a ter uma 
visão de mundo (Caboclo, 2010). 
 
(4,5) Por ser uma profissão que deveria ser mais respeitada (Olhos 
Claros, 2010). 
 
(5) Porque sou apaixonada pelo que faço... me realizo através do 
trabalho que desenvolvo (Vento Forte, 2010). 

 

Como podemos perceber nas respostas desses professores, as justificativas 

apresentadas foram bem variadas. Tempo Chuvoso, Poço Fundo, Noite Enluarada e 
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Cheiro Verde (16%) justificaram as suas respostas pela ausência de uma maior 

articulação entre família e escola. Poço Fundo ainda ressaltou a necessidade do 

auxílio de profissionais de outras áreas ao trabalho pedagógico. Rendeira, João de 

Barro, Mar Azul e Águas Limpas (16%) destacaram a fragilidade nas condições de 

trabalho das quais dispõe a escola.  

As falas de Caatinga, Estrela Dalva e Morena Clara (12%) remeteram à 

necessidade de continuar os estudos e à fragilidade da formação recebida, 

respectivamente. Cajueiro, Águas Limpas, Cheiro Verde e Beija-Flor (16%) também 

reclamaram do desinteresse e da indisciplina dos alunos. Pureza, Branca e Flor do 

Campo (12%) apresentaram a necessidade de valorização salarial. Jasmim e Olhos 

Claros disseram que a profissão é pouco valorizada socialmente. 

Juazeiro e Canto da Liberdade (8%) relacionaram as dificuldades vivenciadas 

em sua atuação na escola aos problemas na implementação das políticas 

educacionais, que, segundo Canto da Liberdade, ficavam apenas no âmbito do 

planejado, ou seja, se resumiam a um conjunto de leis que não asseguravam 

melhorias reais para a realidade escolar. 

Em síntese, observa-se que, embora os conceitos atribuídos sejam positivos, 

em suas falas, os docentes demonstraram pouca motivação e satisfação com a 

profissão docente, pois 80% (vinte deles) ressaltaram aspectos negativos da 

profissão, exceto Caboclo, Sertanejo, Chico Bento, Vento Forte e Céu Estrelado 

(20%), que destacaram em suas respostas o prazer em exercer a profissão, o bom 

relacionamento entre a equipe docente e a sua contribuição para a formação crítica 

dos alunos.  

Esse quadro pode ser entendido a partir do contexto mais amplo de 

desvalorização da educação, que compreende a precarização do trabalho docente, 

a redução de investimentos, com o consequente rebaixamento do padrão social e 

salarial dos professores, a retração de outros agentes educativos e a ampliação das 

exigências educativas (KUENZER; CALDAS, 2009, p. 31). 

Mesmo diante das dificuldades vivenciadas no exercício do magistério, a 

maioria dos docentes (80%) não pensa em mudar de profissão. Apenas cinco deles 

manifestaram o desejo de mudar de emprego, quais sejam: 

Algo relacionado ao meio ambiente, à natureza (Juazeiro, 2010). 
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Administrador de empresa/servidor do INSS (governo federal), pois a 
remuneração nestas funções me permitiria investir e ter melhor saldo 
(Canto da Liberdade, 2010). 

Penso em mudar para um serviço na área burocrática em uma 
instituição federal, como Receita Federal, Polícia Rodoviária, INSS... 
Pois parece ser bem mais valorizado (Caatinga, 2010). 

 

As repostas de Canto da Liberdade e de Caatinga ressaltam a pouca 

valorização salarial e social por que tem passado a profissão docente no Brasil. 

Quando comparado a outras profissões, o salário do professor ainda é bastante 

irrisório e insuficiente para suprir as suas carências econômicas, levando-o a 

assumir outros empregos ou dobrando e, até mesmo, triplicando a sua carga horária 

de trabalho.  

Nessa perspectiva, é possível constatar que a maioria dos docentes tem 

enfrentado um processo de intensificação do trabalho docente, aqui entendido como 

o acúmulo e a diversificação de funções, bem como a sobrecarga de jornadas de 

trabalho, em estreita relação com as condições salariais (FIDALGO; OLIVEIRA; 

FIDALGO, 2009). Assim: 

 

Como consequência do rebaixamento dos salários, os professores 
vão sendo obrigados a aumentar o número de aulas dadas, 
triplicando a jornada de trabalho, atuando em diversas escolas. Essa 
ampliação do tempo de trabalho, somada à diversificação de tarefas, 
faz com que os professores se encontrem diante de dificuldades 
cada vez maiores para realizar um bom trabalho (KUENZER; 
CALDAS, 2009, p. 35). 

 

Logo, no contexto de intensificação e da precarização do trabalho docente, a 

tendência é de as escolas públicas não atingirem a qualidade na oferta da educação 

pública, tão alardeada e exigida nas políticas públicas educacionais, inclusive pelas 

DOEBEC.  

 

3.2.3 Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Em 2010, dentre os docentes entrevistados, treze (52%) atuavam apenas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Cajueiro e Chico Bento (8%) 

lecionavam apenas nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ano 9º ano). Mar 
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Azul e Beija-Flor (8%) ensinavam somente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Branca e Jasmim eram professoras de turmas multisseriadas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (EF).  

João de Barro e Canto da Liberdade (8%) atuavam nos anos iniciais e finais 

do EF e na EJA. Caboclo exercia o magistério nos anos finais do Ensino 

Fundamental e na EJA e Tempo Chuvoso atuava na Pré-escola e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Morena Clara dedicava-se ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e era professora da EJA. Vento Forte lecionava na Pré-escola, 

no AEE e também ensinava na EJA. 

Do total do grupo, onze docentes (44%) lecionavam apenas em um turno, dez 

professores (40%) possuíam dupla jornada de trabalho pedagógico e quatro (16%) 

deles lecionavam os três turnos, ou seja, 56% dos entrevistados ensinavam em mais 

de um turno, o que denota a sobrecarga de trabalho à qual se submetiam, no ano de 

2010, para assegurar o seu sustento. 

Na Escola Estadual Professora Rosa Cunha, os docentes recebiam, em 

média, 19 alunos por turma, o que é uma quantidade razoável de alunos por 

professor. Uma das professoras, que dava aula para uma turma de 17 alunos, 

procurou explicar, na entrevista escrita, a razão de haver poucos alunos 

matriculados na escola: 

 

Aqui [na escola] nós estagiárias é que temos que ir atrás dos alunos 
pra trazê-los para escola. Eu tive de convencer os pais dos meus 
alunos para matricularem os filhos aqui. Os pais preferem matricular 
as crianças lá na cidade, porque acham que lá vai ter um ensino 
melhor. Sabe aquela cultura de valorizar o que é de fora? Mas, a 
gente tenta convencê-los mostrando que aqui é mais perto e que, por 
serem poucos alunos, os meninos têm mais chances de aprender. 
Também tem a questão do transporte. Como o município [de Touros] 
está em greve, estamos sem transporte e tem alunos que não estão 
vindo [...] (Pureza, 2010). 

 

Na Escola Municipal Maria do Livramento, os docentes trabalhavam, em 

média, com trinta e um alunos em cada turma. Contudo, ao se considerar apenas as 

turmas do turno matutino, constatamos que a média de alunos por turma fica 

reduzida de 31 para 20 alunos. No turno da tarde, a média era de 25 alunos por 

turma e 35 alunos no turno noturno. Rita (2010), ao informar que trabalhava com 14 

alunos no turno matutino, comentou que “[...] é este o número de alunos, porque a 
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estrutura física não permite mais”. A sala de aula na qual lecionava era pequena e 

pouco arejada, o que certamente influenciava na qualidade do trabalho realizado19. 

Outro dado curioso é que, nessa escola, apesar de trabalhar somente com 

turmas seriadas, a variação de idade dos alunos nas turmas era bastante 

expressiva, mesmo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Estrela Dalva era 

professora do 3º ano e ensinava alunos que tinham idade entre oito e doze anos. 

Tempo Chuvoso atendia, no 5º ano, alunos na faixa etária de onze a dezessete anos 

de idade. Essa realidade exige pensar em estratégias específicas para lidar com o 

fenômeno da distorção idade-série nas escolas situadas em áreas rurais.  

Na Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, os docentes lecionavam 

para 25 alunos, em média. Essa também era a mesma média de alunos por turma, 

quando se considera as três escolas pesquisadas, o que denota uma menor 

quantidade de alunos por turma em relação às escolas da zona urbana. 

Quando questionados se encontravam dificuldades no exercício da docência, 

56% (catorze) dos entrevistados responderam que sim. Entre as dificuldades 

levantadas, destacamos as seguintes: 

 

Planejamento e planos de aula (Estrela Dalva, 2010). 
 

Falta de interesse e cooperação dos pais (Juazeiro, 2010). 
 

Sinto dificuldades de trabalhar com crianças especiais. Uma equipe 
de apoio seria fundamental para que ocorra a inclusão dessas 
crianças na escola (Noite Enluarada, 2010). 

 
Tempo melhor para planejar e preparar as aulas, corrigir trabalhos e 
provas e descansar, pois ainda estudo [pós-graduação em 
Psicopedagogia]. Faltou o lazer com minha família (Canto da 
Liberdade, 2010). 
 
Não tenho formação na área que leciono, quanto ao 6º, 7º, 8º e 9º 
ano (Caatinga, 2010). 
 
O comportamento dos alunos, como já falei, os traumas psicológicos 
gerados pela desestruturação familiar, a falta de material didático 
para se fazer um trabalho melhor, um trabalho direcionado às 
questões sociais e psicológicas (Cheiro Verde, 2010). 
 
Falta de recursos e materiais didáticos (Branca, 2010). 

   

                                                           
19

 Sobre esse assunto, trataremos melhor no item Estrutura Física. 
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Os docentes evidenciaram problemas diferentes, mas que estão relacionados 

entre si. Estrela Dalva (formada em Pedagogia) e João de Barro (que ainda não 

possuía formação na área de educação) (8%) apresentaram dificuldades em 

planejar as suas aulas e em avaliar os seus alunos, o que remete à necessidade de 

formação inicial para este e continuada para aquela. Caatinga (licenciado em 

Pedagogia e com pós-graduação em Educação) (4%) afirmou que estava atuando 

em turmas para as quais não estava habilitado, o que também implica a 

necessidade de formação específica para desempenhar a sua função. João de 

Barro, Cheiro Verde, Águas Limpas e Branca (16%) mencionaram as precárias 

condições de trabalho como um problema para a sua atuação. 

A fala de Canto da Liberdade (4%) apontou para a sobrecarga de trabalho à 

qual estava submetido, pois lecionava nos três turnos e ainda cursava uma pós-

graduação, o que, segundo ele, vinha comprometendo a sua qualidade de vida e a 

sua atuação na escola. Juazeiro, Tempo Chuvoso, Águas Limpas e Olhos Claros 

(16%) ressaltaram a pouca participação e envolvimento dos pais com a 

aprendizagem de seus alunos. Céu Estrelado, Cheiro Verde, Tempo Chuvoso, 

Águas Limpas e Beija-Flor (20%) enfatizaram o problema da indisciplina dos alunos. 

Já Noite Enluarada (4%) mencionou a sua dificuldade em prestar atendimento 

diferenciado a crianças especiais. 

 Os docentes que expuseram essas dificuldades em sua atuação também 

apresentaram maneiras distintas para lidar com elas. 

 

Procuro pesquisar em livros atividades que possam ajudar a 
desenvolver meu trabalho (Estrela Dalva, 2010). 
 
Procurando com minhas qualidades e capacidades superar as 
adversidades da profissão (João de Barro, 2010). 
 
Procuro ao máximo conversar, mas nem sempre consigo contornar 
os problemas que são pertinentes às estruturas familiares (Juazeiro, 
2010). 
 
Respeitando essa diferença e inserindo no convívio coletivo da sala 
de aula (Noite Enluarada, 2010). 

 
Abdico do lazer, do descanso etc. (Canto da Liberdade, 2010). 

 
Recorro às normas de convivência, à direção da escola e até 
conversa com os pais. Procuro sempre que possível auxiliar mais 
diretamente aos alunos que demonstram maior dificuldade nos 
conteúdos aplicados (Tempo Chuvoso, 2010). 
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Tentamos adaptar com xérox, vídeos... Com aquilo que está 
disponível na escola (Branca, 2010). 
 
Falando na linguagem popular, com “jogo de cintura”, diversificando 
as atividades, usando a praticidade e trabalhando, apesar de tudo, 
com a família ou o que restou da família (Cheiro Verde, 2010). 

  

 A partir de suas respostas, podemos observar que a maioria dos docentes 

(88%) procurava resolver os problemas levantados de maneira individualizada, sem 

problematizá-los. Tempo Chuvoso, por exemplo, que citou como problema a 

indisciplina, apesar de ter desenvolvido uma interlocução com a direção da escola e 

com os pais, não evidenciou a preocupação em compreender o pôrque dessa 

situação, ou seja, o que estava levando os seus alunos a estarem indisciplinados. 

Noite Enluarada, apesar de evidenciar em sua fala o desejo de inserir os 

alunos com necessidades educacionais especiais no convívio coletivo da sala de 

aula, não demonstrou conseguir realizar (de maneira isolada) essa inserção na 

prática, o que provavelmente se devia à falta de condições pedagógicas e de 

trabalho e à fragilidade de sua formação. Em um dos dias de visita à escola, foi 

presenciada a cena de uma aluna portadora de deficiência mental/intelectual 

(DM/DI) isolada dos demais alunos de sua turma. Enquanto os alunos assistiam à 

aula, ela esteve ali sentada, por horas, numa cadeira, solitária, no lado de fora da 

sala de aula.  

 

 

3.2.4 Funcionamento da Escola 

 

 

Em relação ao funcionamento das escolas pesquisadas, podemos perceber 

que elas ainda não organizavam o seu calendário de aulas e de férias em função 

dos períodos de safra e entressafra e/ou das atividades produtivas da comunidade, 

como estabelecem o Art. 28, Inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996), e o Art. 7º, § 1º, das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC – 

Resolução CEB/CNE n. 01/2002). 
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Ao analisarmos as entrevistas escritas, observamos que, do total, quinze 

docentes (60%) afirmaram que havia períodos no ano em que seus alunos faltavam 

às aulas com mais frequência, sendo por problemas com o transporte escolar (36% 

das respostas), por doença (8%), por questões de trabalho dentro e fora de casa 

(24%) ou devido às chuvas (8%), durante a estação do inverno. 

Considerando a fala do representante da gestão da Escola Municipal 

Professor Maurício de Oliveira e as entrevistas acima mencionadas, é possível 

perceber que há a necessidade de adequação do calendário escolar às atividades 

produtivas da comunidade do Assentamento Eldorado Carajás II (conhecido 

popularmente como Assentamento da Maísa):  

 

Porque assim, como aqui é uma área essencialmente agrícola, tem 
aquele período que todo mundo está voltado para aquelas atividades 
produtivas. E é por um período curto do ano. E aí, o que é que 
acontece? Para muitos a vida deles está naquilo ali [no trabalho]. 
Aqui, por exemplo, a questão do caju é muito forte. E aí, alguns 
alunos se dedicam muito à colheita naquele período. Aí começam a 
faltar [as aulas] [...], porque tem o interesse econômico também. [...] 
Mas, a questão é que nesse período existe uma cultura em que a 
família está voltada para essa situação. Não é aquela coisa de você 
tirar o aluno permanentemente de sala de aula para trabalhar e nem 
eu estou defendendo essa ausência dele [na escola] nesse período. 
Eu estou dizendo que é uma situação que existe. [...] Só que desde o 
geral o ano letivo é organizado sem pensar nisso. A questão das 
chuvas também. Na zona urbana, só se for muita chuva pra os 
alunos não irem à escola. Mas, aqui a questão do acesso é mais 
difícil. O povo daqui tem aquela cultura de plantar no período de 
chuva (Cangaço, 2010). 

 

Contudo, parecia haver uma falta de articulação entre as Secretarias 

Municipais e Estadual de Educação, ou de vontade política, a fim de viabilizar essa 

mudança na organização do ano letivo. É isso que podemos perceber na fala 

abaixo: 

 

O calendário escolar é elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação e depois é transformado em lei. A escola tem flexibilidade 
dentro do período já estabelecido. Assim, por exemplo, algumas 
datas ficam soltas, então a escola pode se “mover” ali dentro, mas o 
início e o término não, a menos que haja algo bem diferente. Por 
exemplo, o professor, vai lá e diz: “eu preciso mais de tantos dias 
para concluir o ano letivo em virtude de tal situação”. Agora se a 
gente falar assim: “mês de setembro não vamos trabalhar porque a 
maioria dos alunos está trabalhando”. Eu desconheço uma situação 
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dessa. Até porque os profissionais recebem um calendário de dias 
letivos. Aí eles já estão acostumados. Assim... do dia 20 de 
dezembro até o dia 31 de janeiro é o período de recesso deles. Você 
encontrar alguém pra trabalhar nesse período é muito difícil. Se você 
for lançar essa ideia aqui [...] a dificuldade é extrema. Há muita 
resistência. Aí a Secretaria [de Educação] alega toda uma situação, 
que hoje nós estamos, por exemplo, com o sistema “educar”, onde 
as notas, a frequência dos alunos são inseridas por escola. [...] Aí 
depois dessa data, ele fecha e não abre. Mas isso não é justificativa 
quando existe um dispositivo legal. Por que tem que ser trabalhadas 
essas questões. Ainda é pouco o conhecimento da Educação do 
campo e as iniciativas, essas é que são escassas. Precisa haver 
uma articulação com as Secretarias de Educação (Cangaço, 2010). 

 

Logo, é possível perceber que, apesar de haver na referida escola a 

necessidade de adequação do calendário escolar e de, desde 2002, ter sido 

aprovado um dispositivo legal que assegura o direito de organização diferenciada do 

funcionamento escolar em áreas rurais (DOEBEC, 2002), nada ou quase nada foi 

feito no sentido de possibilitar essa mudança na referida escola, dando mostra da 

desorganização e/ou da ausência de mecanismos que viabilizassem a 

implementação da referida política no estado quanto ao funcionamento escolar no 

campo. 

 

3.2.5 Estrutura Física 

 

A Escola Estadual Professora Rosa Cunha possuía estrutura física bastante 

reduzida. A maior parte da área física da escola estava construída e o prédio escolar 

estava dividido da seguinte maneira: três salas de aula, dois banheiros (que são 

utilizados por alunos e funcionários), uma cozinha e uma sala com pequeno espaço, 

onde funcionavam a secretaria e a diretoria e estavam acomodados alguns livros. 

Além disso, possuía água encanada e um bebedouro para uso dos alunos, mas a 

água disponibilizada não era filtrada nem tratada. 

A referida escola não dispunha de biblioteca, como preconizam a Resolução 

n. 2/2008 (Art. 7º) e o Decreto n. 7.352/ 2010 (Art. 1º, § 4°), nem de um acervo 

organizado para acomodação e empréstimo dos livros, os quais eram guardados na 

sala da direção e nas próprias salas de aula. “Apesar de possuir um acervo, não 

possuímos um espaço. Os livros estão localizados na secretaria” (Pureza, 2010). 
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Mesmo não possuindo um laboratório de informática, como estabelecem a 

Resolução n. 2/2008 (Art. 7º) e o Decreto n. 7.352/ 2010 (Art. 1º, § 4°), a escola 

dispunha de cinco microcomputadores para uso dos alunos, sem acesso à internet, 

os quais estavam dispostos em uma das salas de aula. A quantidade de máquinas e 

o espaço físico onde estavam acomodados eram insuficientes, não permitindo sua 

utilização para a realização das atividades pedagógicas. 

 

Ninguém tem acesso aos computadores (Mar Azul, 2010). 
 

Apesar de possuir os computadores, não possuímos um laboratório. 
Portanto, não utilizamos (Pureza, 2010). 

 

A escola também dispunha de outros recursos pedagógicos, quais sejam: 

televisão, aparelho de DVD e som. Todos os professores afirmaram fazer uso 

desses equipamentos em suas aulas. Sua utilização estava relacionada ao trabalho 

pedagógico e às temáticas abordadas em sala de aula, como forma de dinamizar e 

complementar as aulas. Essa situação pode ser constatada através das falas abaixo 

a respeito do uso desses equipamentos. 

 

Os aparelhos são utilizados com o objetivo de trabalhar as atividades 
pedagógicas de forma lúdica e mais atraente (Jasmim, 2010). 

 
Utilizo os equipamentos com o objetivo de deixar as aulas mais 
atrativas e dinâmicas (Branca, 2010). 

 

A escola possuía ainda carteiras, mesas e cadeiras individuais para o uso de 

professores e alunos, que estão em condições regulares para a utilização. Contudo, 

não há mobília escolar suficiente (estantes, armários etc.). A escola não possui 

refeitório, pátio e área destinada à prática de atividades esportivas pelos alunos.  

A Escola Municipal Maria do Livramento apresentava as seguintes 

características: uma estrutura física precária e pequena área construída. O prédio 

era composto por seis salas de aula, dois banheiros (utilizados por alunos e 

funcionários), uma cozinha e uma sala, que era ocupada pela direção e utilizada 

para acomodar os equipamentos de informática (cinco computadores para uso dos 

alunos) e alguns livros. Além disso, possuía água encanada e bebedouro (Foto 06) 
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para uso dos alunos, mas a água disponibilizada para consumo humano era apenas 

refrigerada, não passando por nenhum tipo de tratamento.  

 

Foto 06: Bebedouro, sala da direção e banheiros da E. M. Maria do Livramento 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
  

Os alunos não dispunham de uma biblioteca organizada para fazer suas 

pesquisas e trabalhos e/ou para a realização de empréstimos, como determinam a 

Resolução n. 2/2008 (Art. 7º) e o Decreto n. 7.352/2010 (Art. 1º, § 4°). Existiam 

apenas alguns livros disponíveis, que eram acomodados nas próprias salas de aula 

e na sala da direção (Foto 07). Ao ser questionado sobre a existência de uma 

biblioteca na escola, João de Barro (2010) mencionou: “Não temos um ambiente 

propício, não temos uma sala adequada, está misturada com outras atividades 

diárias”.  
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Foto 07: Livros acomodados em sala de aula e cozinha da E. M. Maria do Livramento 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

  

Apesar de não possuir um laboratório de informática, a referida escola dispõe 

de cinco microcomputadores para uso dos alunos, com acesso à internet, os quais 

estavam dispostos na mesma sala onde funcionam a secretaria e a direção. 

Contudo, não existia um profissional específico na instituição para trabalhar com os 

estudantes. A quantidade de máquinas e o espaço físico onde estavam acomodados 

não eram suficientes para comportar uma turma de alunos, por menor que fosse, 

conforme demonstra a Foto 08.  

 

Foto 08: Computadores instalados na sala de direção da E. M. Maria do Livramento 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Mesmo nessas condições, todos os professores disseram que seus alunos 

utilizavam os computadores. Metade deles (Estrela Dalva, João de Barro, Noite 

Enluarada, Poço Fundo e Tempo Chuvoso) afirmou que esses equipamentos eram 

utilizados para jogos educativos e entretenimento. 

 

São diversos jogos educativos, desenhos, pinturas. São realizados 
uma vez por semana (Estrela Dalva, 2010). 

 
Jogos educativos, acesso às redes sociais, busca de informações. 
Nessa busca, eu mesmo e os outros professores orientamos as 
atividades (João de Barro, 2010). 

 
Pesquisas orientadas pelo professor (Juazeiro, 2010). 

 
As atividades são diversas através de jogos educativos. As 
atividades são realizadas uma vez por semana (Noite Enluarada, 
2010). 

 
Em pesquisas ligadas às temáticas abordadas em sala de aula. De 
início, o professor os orienta e na sequência os próprios educandos 
fazem suas pesquisas no contraturno do estudo (Canto da 
Liberdade, 2010). 

 
Aprendem a manusear o mouse e o teclado, apenas para 
coordenação motora ou conhecer as funções deles. Nada tão 
profundo (Caatinga, 2010). 

 
Todos os trabalhos extraclasse são orientados para pesquisa na 
internet (Caboclo, 2010). 

 

Juazeiro, Rendeira e Caboclo evidenciaram que o uso dos equipamentos era 

destinado para a atividade de pesquisa. Apenas Canto da Liberdade articulou 

diretamente a utilização do recurso dos computadores e da internet às temáticas 

abordadas em sala de aula. Rendeira, Caatinga e Tempo Chuvoso disseram que as 

atividades realizadas nos computadores tinham a finalidade de ensinar questões 

relacionadas à informática e ao manuseio dos equipamentos, sem estabelecer 

relação direta com os conteúdos trabalhados. 

A escola também dispunha de outros equipamentos que podiam ser utilizados 

como recursos pedagógicos, tais como: televisão, aparelho de DVD e som. Todos os 

professores declararam fazer uso desses equipamentos em suas aulas. Eles 

relacionaram a sua utilização diretamente ao trabalho pedagógico e às temáticas 
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abordadas em sala de aula, como forma de dinamizar e complementar as aulas. 

Podemos constatar isso nas falas abaixo a respeito do uso desses equipamentos. 

 

Filmes que são orientados pelos professores. Esses filmes têm 
caráter educativo (João de Barro, 2010). 

 
Em aulas expositivas ou palestras (Juazeiro, 2010). 

 
Aulas com vídeos, com objetivo de aulas informativas do conteúdo 
em estudo (Rendeira, 2010). 

 
São utilizados com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos 
alunos sobre determinado assunto trabalhado (Poço Fundo, 2010). 

 
Os equipamentos são utilizados sempre que há necessidade de se 
vê algum filme, documentário... Relacionado ao conteúdo estudado, 
com o intuito de ser explorado posteriormente (Tempo Chuvoso, 
2010). 

  

Essa escola possuía ainda carteiras, mesas e cadeiras individuais para o uso 

de professores e alunos, que estavam em condições regulares para a utilização. 

Contudo, não havia mobiliário escolar suficiente (estantes, armários etc.). Esse fato 

pode ser observado nas salas de aula, onde os livros eram acomodados em cima de 

tijolos. A escola não possuía refeitório, pátio nem área destinada à prática de 

atividades esportivas pelos alunos, como estabelecem a Resolução n. 2/2008 (Art. 

7º) e o Decreto n. 7.352/2010 (Art. 1º, § 4°).  

Já a Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira possuía estrututra física 

ampla e arejada. A maior parte da área física da escola estava construída e o prédio 

escolar encontrava-se dividido da seguinte maneira: doze salas amplas e arejadas, 

sendo uma de atendimento educacional especializado (Foto 09), uma para os alunos 

do “Programa Acelera” (programa municipal destinado a alunos “fora de faixa”, 

repetentes ou com défict de apredizagem), uma para o laboratório de informática 

(Foto 09) e outra destinada à biblioteca, sendo oito delas utilizadas como salas de 

aula.  
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Foto 09: Sala de Atendimento Educacional Especializado da E. M. Professor Maurício de 
Oliveira 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Além desses espaços, a escola contava com uma sala ampla para reunião de 

professores e outra sala, igualmente ampla, onde funcionavam a secretaria e a 

direção (Foto 10). Possuía quatro banheiros, sendo dois para a utilização dos alunos 

e dois para uso dos funcionários, bem como água encanada e um poço exclusivo 

para o uso da escola. A água era disponibilizada para os alunos através de 

bebedouros, que, supostamente, filtravam as impurezas da água. Também dispunha 

de biblioteca e de um pequeno acervo organizado para acomodação e empréstimo 

dos livros aos alunos.  
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Foto 10: Sala dos professores e sala da direção da E. M. Professor Maurício de Oliveira

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A instituição também possuía dez microcomputadores com acesso à internet, 

para uso dos alunos. Apesar de dispor de espaço físico específico para a realização 

de atividades pedagógicas nos computadores, a quantidade de máquinas era 

limitada e não permitia que a realização de atividades pedagógicas ocorresse com 

todos os alunos de uma turma de uma única vez. 

Quarenta por cento dos docentes da escola informaram que os alunos 

visitavam a biblioteca regularmente, pelo menos uma vez na semana, enquanto a 

maioria (60%) utilizava o espaço apenas esporadicamente. 

O laboratório de informática, segundo os professores, era utilizado 

regularmente pelos alunos, uma vez por semana. Os próprios docentes 

direcionavam as atividades e acompanhavam os alunos na sala de informática. A 

principal atividade realizada nos computadores era a prática de jogos educativos. 

Apenas 30% dos docentes afirmaram relacionar as atividades do laboratório aos 

conteúdos e temas abordados nas aulas: 

 

As atividades são orientadas pela professora para auxiliarem na 
continuidade dos conteúdos trabalhados: jogos, preenchimento de 
palavras cruzadas etc. Existe um horário planejado para cada turma 
(Céu Estrelado, 2010). 
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A escola também detinha outros recursos didático-pedagógicos, como 

preconizam a Resolução n. 2/2008 (Art. 7º) e o Decreto n. 7.352/ 2010 (Art. 1º, § 4°), 

entre os quais: televisão, aparelho de DVD, equipamento de som e data show20. 

Todos os professores afirmaram fazer uso desses equipamentos em suas aulas. 

Contudo, apenas 30% deles relacionaram o seu uso ao trabalho pedagógico e às 

temáticas abordadas em sala de aula. Pode-se observar isso nas falas abaixo a 

respeito do uso desses equipamentos. 

 

Para atividades planejadas pelo professor e são utilizados para fins 
didáticos e recreativos planejados (Flor do Campo, 2010). 

 
Datas comemorativas, festas juninas (Sertanejo, 2010). 

 
Quando os alunos necessitarem assistir um filme educativo 
(Cajueiro, 2010). 

  

Quanto ao mobiliário, estava equipada com carteiras, mesas e cadeiras 

individuais para o uso de professores e alunos, encontrando-se em condições 

regulares para a utilização. As estantes e os armários eram suficientes e em 

condições regulares de uso. Não possuía refeitório, mas um pátio amplo e arejado, 

nem tinha uma área destinada à prática de atividades esportivas pelos alunos.  

Quando questionados acerca de como avaliavam as condições de trabalho 

para o exercício da docência na escola, dezenove professores (76%) declararam 

que as consideram como regulares e apenas seis avaliaram como boas. Vejamos as 

suas justificativas. 

 

Regular, pois é difícil lecionar numa escola com péssimas condições 
físicas (João de Barro, 2010). 
 
Nem tem tudo que preciso, mas um pouco que dá para desenvolver 
algumas atividades (Rendeira, 2010). 
 
Procuro desenvolver meu trabalho dentro das possibilidades da 
escola. A ausência de boas condições não interfere na minha prática 
(Noite Enluarada, 2010). 

 
Existe uma relação de equivalência em alguns pontos. Se trabalho 
em salas pequenas, de pouca ventilação, quadros caindo, salas 

                                                           
20

 Segundo o representante da equipe de gestão, o equipamento era pouco utilizado. 
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muito próximas com bastante poluição sonora, não haverá uma 
condição favorável à aprendizagem (Canto da Liberdade, 2010). 

 
Se estivessem em boas condições não atrasaria a aula. No caso, 
quando não tem carteiras suficientes na sala e precisam buscar em 
outro lugar e algumas quebradas. Influencia até mesmo no nível de 
satisfação do aluno, pois já ficam com raiva com essa situação 
(Águas Limpas, 2010). 
 
Em meu dia a dia na escola, busco por em prática a pedagogia que 
aprendi na universidade, nos cursos de formação continuada e no de 
pós-graduação. Esqueço que as condições de trabalho não são 
boas. Precisa de mais recursos pedagógicos, como materiais 
escolares básicos: jornais, revistas atuais, lápis, borracha, régua, 
tesoura, cola, papel ofício, cartolinas, lápis de cor, giz de cera, 
hidrocores, etc. Uso mais contínuo dos computadores pelos alunos 
(Morena Clara, 2010). 
 
Com todas as dificuldades já citadas, o nosso trabalho em sala de 
aula é realizado na tentativa de fazer sempre o melhor. Apesar de 
não conseguirmos 100%, fazemos o nosso trabalho tentando driblar 
as dificuldades e a cada dia aperfeiçoar a nossa prática para 
alcançar o objetivo principal que é a aprendizagem do educando 
(Cheiro Verde, 2010). 
 
As condições de trabalho são boas. Quando necessitamos de algum 
material pedagógico, a escola faz esforços para nos auxiliar. Não 
atrapalha o desenvolvimento da aula (Olhos Claros, 2010). 
 
Atualmente, a situação da escola está delicada. Sem materiais e 
recursos para desenvolver uma ação pedagógica que preveja 
resultados mais significativos (Pureza, 2010). 
 
Encontramos dificuldades financeiras por parte da escola (Branca, 
2010). 

 

Quarenta por cento dos docentes admitiram haver uma relação direta entre as 

condições de trabalho oferecidas pela escola e a sua prática pedagógica. Apenas 

quatro deles (16%) afirmaram que as condições de trabalho não interferiam na sua 

prática pedagógica. Cinco professores (20%) não responderam. Os demais (24%), 

embora tenham reconhecido que há interferência das condições de trabalho em sua 

prática, demonstraram que procuram superar as situações desfavoráveis ao 

aprendizado através de sua atuação, e não por meio da luta por melhores condições 

de trabalho.  
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3.2.6 Sobre o Transporte Escolar 

 

 

Na Escola Estadual Professora Rosa Cunha, devido à greve dos professores 

da rede municipal e estadual de ensino no município de Touros/RN, no ano de 2010, 

o transporte escolar não estava sendo disponibilizado aos alunos durante o período 

de visitas à escola. A mesma situação estava acontecendo em relação à merenda 

escolar. Os alunos encontravam-se sem merenda e, por isso, eram liberados das 

aulas mais cedo. 

Na Escola Municipal Maria do Livramento e na Escola Municipal Professor 

Maurício de Oliveira, a situação era diferente: a maioria dos alunos da primeira 

utilizava o transporte escolar disponibilizado pela Secretaria de Educação do 

município, chegando a passar, em média, cinquenta minutos (na primeira escola) e 

uma hora e trinta minutos (na segunda escola) nesse veículo para realizar o trajeto 

de suas residências até o destino final e vice-versa. As condições de utilização 

desses veículos, contudo, não aparentavam ser de forma adequada para o 

deslocamento dos estudantes com segurança: 70% dos professores da Escola 

Municipal Maria do Livramento e da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira 

declararam que o ônibus escolar não estava em boas condições de uso. Quatro 

professores da Escola Municipal Maria do Livramento afirmaram que utilizavam o 

mesmo veículo dos alunos para se deslocar de suas casas até a instituição escolar.  

 

Foto 11: Transporte escolar da E. M. Professor Maurício de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Já os professores da E. M. Professor Maurício de Oliveira afirmaram locar um 

transporte particular para realizar o trajeto de suas residências até a escola, o qual 

possuía ar-condicionado e estava em boas condições de uso. Esses profissionais, 

por serem moradores da zona urbana de Mossoró, chegavam a passar uma hora e 

trinta minutos no deslocamento de suas casas até a escola, situada no 

Assentamento Eldorado Carajás II. 

 

3.2.7 Gestão Democrática 

 

Na contemporaneidade, o debate sobre a gestão democrática tem adquirido 

centralidade no cenário educacional, especialmente, na escola pública, contrapondo-

se às práticas de uma gestão pautada no conservadorismo e no tradicionalismo. A 

escola é uma organização sociocultural e humana e, por isso, cada sujeito envolvido 

nos processos de ensino-aprendizagem deve ter sua participação assegurada nas 

propostas pedagógicas e nos rumos da instituição escolar, devendo ser conduzidos 

coletivamente. 

Partimos do pressuposto de que, somente por meio do desenvolvimento de 

um trabalho pedagógico participativo, autônomo e democrático, envolvendo todos os 

atores sociais da escola, pode-se construir as bases para ruptura de práticas 

autoritárias, ainda vigentes nessas instituições (PARO, 2001; VEIGA, 1997; 

VIANNA, 1986).  

A gestão democrática inscreve-se na luta por determinados direitos, 

protagonizada por educadores e pelos movimentos sociais organizados, no sentido 

de construir um projeto de educação pública de qualidade. Essa luta em prol da 

democratização da escola impulsionou a aprovação do princípio da gestão 

democrática na Constituição Federal (BRASIL, CF, Art. 206, 2006). A partir de então, 

as escolas buscam legitimidade para exercer a democratização dos processos 

decisórios, possibilitando o exercício da autonomia de seus atores sociais. 

Em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal, no que tange 

à democratização escolar, a LDB n. 9.394/96 (BRASIL, 1996) reafirma a 

necessidade de construção da gestão democrática, ressaltando, nos Artigos 13º e 

14º, a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico e a participação em 
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conselhos escolares ou equivalentes. O dispositivo leva em consideração a 

realidade específica de cada instituição de ensino. 

No que concerne às escolas rurais, as DOEBEC, em consonância com a 

legislação educacional vigente, asseguram: 

 

Art. 11. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como 
perspectiva o exercício do poder nos termos do disposto no 
parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente: 
I - para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento 
dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento 
que torne possível à população do campo viver com dignidade; 
II - para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 
estimulando a autogestão no processo de elaboração, 
desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das 
instituições de ensino (BRASIL, 2002, Art. 11º, I e II). 

 

Diante dessa orientação das DOEBEC, especialmente em relação ao 

exercício da autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação 

das propostas pedagógicas das instituições de ensino, a presente pesquisa buscou 

identificar as escolas que possuíam o Projeto Político-Pedagógico (PPP), bem como 

localizar como ele fazia parte (ou não) da prática pedagógica nesses 

estabelecimentos de ensino. 

Nesse sentido, constatamos que todas as escolas visitadas tinham um Projeto 

Político-Pedagógico como mecanismo de gestão democrática, em tese, conforme o 

que preconizam as DOEBEC (Art. 11º e Inciso II). Contudo, os documentos estavam 

desatualizados e/ou eram pouco utilizados pelos docentes na elaboração e na 

organização das aulas, conforme podemos observar nas falas dos sujeitos da 

pesquisa:  

 

O PPP deve ser construído por todos os atores da escola: alunos, 
pais, funcionários, professores, etc. Nesta perspectiva, observo de 
fundamental importância retirarmos do papel e colocarmos em 
prática (João de Barro, 2010). 
 
Pouco aproveitamento (Rendeira, 2010). 
 
Há uma dissonância entre o que está proposto no PPP e o que 
acontece na prática. Exemplo [está escrito no PPP]: a escola deve 
promover condições favoráveis à aprendizagem. Crianças merendam 
em pé, com o prato na mão, sofrem calor, banheiros precários, falta 
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água filtrada etc. PPP na gaveta sem apoio financeiro (Canto da 
Liberdade, 2010). 
 
Não estamos utilizando (o PPP), pois está desatualizado (Pureza, 
2010). 

 
Procuro englobar alguns princípios norteadores no intuito de 
aperfeiçoar e de desenvolver novas aprendizagens, favorecendo o 
exercício da cidadania (Tempo Chuvoso, 2010). 
 
Na verdade não executo nenhuma relação com o PPP (Morena 
Clara, 2010). 

 

Dentre os professores que afirmaram considerar o PPP relevante para a 

realização/organização do trabalho docente, bem como para democratização da 

gestão escolar, apenas Tempo Chuvoso (2010) revelou articular alguns princípios 

norteadores ao trabalho pedagógico em sala de aula. Os demais, apesar de 

reconhecerem a sua importância, evidenciaram a pouca ou nenhuma utilização que 

faziam desse instrumento em suas aulas.  

O professor Canto da Liberdade (2010) chama a atenção para algo que foi 

definido no PPP de sua escola e que não há como ser implementado na atual 

conjuntura, por falta de recursos financeiros. Ele retrata, em sua fala, as precárias 

condições de trabalho e de aprendizagem dos alunos, afirmando que essas não 

condizem com o estabelecido coletivamente no PPP: “[...] a escola deve promover 

condições favoráveis à aprendizagem”. 

Essa situação de precariedade em relação às condições do trabalho docente 

e à aprendizagem não é algo específico da E. M. Maria do Livramento. Retomando o 

que foi discutido no capítulo anterior, mais de 80% das escolas rurais, do estado do 

RN, possuíam, em 2010, até três salas para o seu funcionamento, o que implica 

uma estrutura física reduzida para atender ao seu público-alvo. 

Considerando essa realidade, mais uma vez cabe questionar se, de fato, 

existe um esforço efetivo por parte dos governos federal, estadual e municipais, no 

sentido de assegurar o que prescrevem as DOEBEC, a Resolução n. 2/2008 e o 

Decreto n. 7.352/ 2010, no que se refere às condições físicas dessas escolas. Como 

afirma o professor Canto da Liberdade (2010), elas interferem, diretamente, na 

aprendizagem dos alunos. 

De fato, sem a garantia de recursos financeiros, a execução do que é definido 

no PPP da escola, em relação à criação das “condições favoráveis para a 
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aprendizagem”, não pode ser concretizada. Prevalecem as intenções, o plano das 

ideias que foram documentadas.  

Com relação ao funcionamento dos conselhos escolares ou equivalentes, as 

escolas visitadas ainda não possuíam esse mecanismo de participação de todos os 

sujeitos da comunidade escolar, ou seja, pais, alunos, professores, funcionários, 

diretores, coordenadores pedagógicos etc. Contavam apenas com o Conselho do 

Caixa Escolar, que deliberava sobre aspectos financeiros da instituição escolar. 

 

Sou tesoureiro do conselho do PDDE. O conselho escolar de direito 
ainda não funciona (Canto da Liberdade, 2010). 

  

Com base nesses dados, é possível inferir que, nas escolas estudadas, 

provavelmente, as práticas de gestão da aprendizagem (por meio do Projeto 

Político-Pedagógico da escola – PPP) e dos processos decisórios inerentes ao 

funcionamento e à destinação dos recursos financeiros (decididos pelo conselho 

escolar) não estavam seguindo os princípios da gestão democrática21. Os principais 

mecanismos que visam garantir a sua efetivação não estavam funcionando e/ou 

sendo utilizados. 

 

  

                                                           
21

 Também podemos citar como instâncias auxiliares desse processo a associação de pais e mestres 
e o grêmio estudantil.  
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4 O RN E OS DESAFIOS DO ATENDIMENTO ESCOLAR NO MEIO RURAL 

 
Sabemos que entre a intenção de uma política expressa no discurso 
e na lei e sua implementação há grande distância. Algumas 
pesquisas se orientam para a reconstrução das políticas educacionais 
realmente implementadas, mostrando que as propostas sempre 
avançadas, inspiradas no ideário liberal, nunca foram postas em 
prática (Miguel G. Arroyo). 
 

 
Foto 12: Escola Municipal Maria do Livramento, 

na comunidade rural de Santa Luzia – Touros/RN 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

O processo de redemocratização do Estado Brasileiro, impulsionado pela 

resistência e protagonismo dos movimentos sociais organizados, como também 

pelos acordos assumidos nacional e internacionalmente com respeito à defesa dos 

direitos humanos universais, sob forte influência liberal, introduziu no debate sobre 

políticas públicas a garantia do direito à escolarização como um dos pré-requisitos à 

promoção de uma vida digna para as pessoas que vivem no e do campo. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

têm como finalidade nortear e demarcar os princípios básicos para a implementação 

da Política de Educação do Campo, cujo discurso sinaliza para o atendimento 

diferenciado das carências educacionais das comunidades rurais, considerando a 

sua diversidade sociocultural. 

Partindo do pressuposto de que o processo de implementação deveria 

promover mudanças nas condições básicas de funcionamento e no atendimento 

escolar em áreas rurais do estado do RN, o presente capítulo se propõe a discutir 

como se processou a oferta da educação escolar básica, no ano de 2010, decorridos 

oito anos após a aprovação das DOEBEC.  
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Inicialmente, caracterizamos o atendimento escolar no RN, tendo como 

referência de análise os dados estatísticos oficiais disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura (SEEC/ RN). Em seguida, abordamos o conceito de 

implementação de políticas públicas, concebido como uma dimensão do ciclo da 

política pública (policy cicle), ressaltando que a implementação não pode ser 

estática e/ou linear, mas dinâmica, configurando-se como espaço de tomada de 

decisão. Também destacamos os principais atores que têm atuado no processo de 

implementação das DOEBEC no estado, destacando as poucas ações 

desenvolvidas, financiadas pelos governos federal, estadual e municipais. 

Contemplamos, também, o entendimento dos gestores escolares sobre os desafios 

desse processo no âmbito das escolas que compõem a amostra.   

 

4.1 Características básicas do funcionamento e atendimento escolar no estado 

do RN em 2010  

 

No que se refere aos principais indicadores demográficos, socioeconômicos e 

educacionais, a situação no estado pode ser sinteticamente assim apresentada. 

Segundo dados do Censo 2010, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o RN é composto por 167 municípios e está dividido 

em 19 microrregiões, agrupadas em quatro mesorregiões – Agreste Potiguar, 

Central Potiguar, Leste Potiguar, Oeste Potiguar –, delimitadas em função das 

semelhanças e das características geográficas e socioeconômicas. Tem um espaço 

de 2.811,126 Km², uma população de 3.168.027 habitantes, com estimativa de 

crescimento populacional de aproximadamente 7,5%, chegando ao total de 

3.408.510 habitantes, em 2014.  

No ano de 2010, a maioria dessa população, aproximadamente 78%, 

(equivalentes a 2.464.991 habitantes), concentrava-se na zona urbana e apenas 

22% (703.036) residiam na zona rural (IBGE, 2010). A grande concentração da 

população ocorria na capital e em sua região metropolitana, como também em 

cidades polos das microrregiões de maior porte. A taxa de urbanização, no ano de 

1990, foi de 69,1%, evoluindo para 72,4% em 1996, 72,7% em 2007 e chegando, em 

2010, a 78%, o que indica uma crescente urbanização da população norte-rio-

grandense, contudo com menor intensidade nos últimos anos.  
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Considerando esses dados, percebemos um processo de mobilidade da 

população no estado, especialmente para os municípios tidos como os mais 

desenvolvidos. Um dos fatores que podem explicar esse fenômeno é a própria 

aceitação/disseminação de um ideário que considera o espaço rural como o lugar do 

“atraso” e o espaço citadino como o seu oposto, por excelência (MUNARIM, 2006; 

AZEVÊDO, 2001).  

Aliás, a própria etimologia das palavras que remetem a esses espaços revela 

um pouco da dicotomia inerente a esse ideário. De um lado, emprega-se a palavra 

latina rus, que significa campo, apresentando como uma de suas derivações o termo 

rústico, que remete a algo pouco desenvolvido, grosseiro, atrasado. Nessa mesma 

linha, destaca-se a palavra grega agros, que também denota campo, tendo como 

derivadas as palavras agreste, acre, expressões que designam o que não é polido, 

não é civilizado, não tem boas maneiras. No outro polo, tem-se a palavra civilizado, 

originária do latim civitas, ou cidade – da qual deriva a palavra cidadão, isto é, 

aquele que habita na cidade, que tem direitos e deveres, conforme o ideário liberal. 

Outro exemplo que pode ser utilizado como expressão dessas relações é o termo 

político, que deriva do grego polis e também significa cidade, o qual dá origem à 

palavra polido, ou seja, o sujeito que tem boas maneiras, boa educação (AZEVÊDO, 

2001). 

Esse ideário está intimamente relacionado ao descaso do poder público em 

não proporcionar condições de vida dignas para as populações do campo, ou seja, 

condições de moradia, saúde, educação, entre outras. Na realidade, a vida do 

homem do campo é marcada por uma profunda negação de direitos, num processo 

em que não é viabilizado o poder decisório aos indivíduos para os quais a educação 

se destina (QUEIROZ, 1984; AZEVEDO, 2010; BARBOSA, 1983; BRANDÃO, 1984). 

Diante dessa perspectiva, analisamos com bastante atenção o critério 

utilizado para a definição de cidade no Brasil, pois essa questão é mais complexa do 

que aparenta. Atualmente, a lei que normatiza o tema é o Decreto-Lei n. 311, de 

1938, no Estado Novo, estabelecendo que cidades são todas as sedes municipais 

existentes, independentemente de quaisquer características estruturais e/ou 

funcionais dessas sedes.  

De acordo com esse critério, ínfimos povoados ou vilarejos são considerados 

como áreas urbanas – o que seria inadequado em relação aos critérios 

estabelecidos pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
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(OCDE), segundo a qual, para ser considerada urbana, a área precisa apresentar 

densidade demográfica igual ou superior a 150 hab/km². Utilizando esse critério, 

apenas 411 dos 5.507 municípios brasileiros existentes em 2000 seriam 

considerados urbanos, pois 70% da totalidade apresentava densidades 

demográficas inferiores a 40 hab/km² (VEIGA, 2002, p. 65). Levando em 

consideração os critérios da OCDE, a maioria do território brasileiro poderia ser 

considerada rural.   

Ademais, apenas um pequeno número de países ainda utiliza o mesmo 

critério de definição de cidade à semelhança do Brasil, tais como El Salvador, 

Equador, Guatemala e República Dominicana (SANTOS, 2009). Logo, a 

metodologia oficial de cálculo do “grau de urbanização” do Brasil pode ser 

considerada como ultrapassada e/ou inadequada, precisando ser urgentemente 

reavaliada, uma vez que desconsidera as especificidades dos ecossistemas e da 

economia de cada região, escamoteando, assim, a realidade e dificultando a 

formulação de políticas públicas que atendam às reais necessidades de sua 

população. Embora se considere que essa metodologia não seja a mais adequada, 

para efeito desta pesquisa serão utilizados os dados disponibilizados pelos órgãos 

oficiais, inclusive os do IBGE, que auxiliaram, em alguma medida, a delinear a 

situação em que se encontrava a educação rural no estado do RN, em 2010.  

De acordo com esse órgão, apenas três dos 167 municípios do RN possuíam 

mais de 150 mil habitantes, em 2010, sendo eles: a capital, Natal  (com 803.811), 

Mossoró  (com 259.886) e Parnamirim  (com 202.413); e cinco tinham população 

superior a mais de 50 mil habitantes: São Gonçalo do Amarante  (87.700), 

Macaíba (69.538), Ceará-Mirim (67.844), Caicó  (62.727) e Assu (53.245), 

demonstrando que a maioria é de pequeno porte (IBGE, Primeiros Resultados do 

Censo 2010).  

No campo educacional, os dados da Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE 

em 2008 apresentaram taxa de analfabetismo de 19,6% no RN, considerando a 

população com mais de 15 anos. Nesse mesmo ano, verificou-se que o 

analfabetismo funcional no RN era de 30,9%, na mesma faixa etária, dado 

preocupante, pois se reflete no acesso, na permanência e na qualidade da educação 

básica no estado.  

Chamamos a atenção para o fato de que o analfabetismo atingiu, de forma 

diferenciada, os vários setores da população, em 2008. Tomando-se, por exemplo, a 

http://www.natal.rn.gov.br/
http://www.prefeiturademossoro.com.br/
http://www.parnamirim.rn.gov.br/
http://www.saogoncalo.rn.gov.br/
http://www.macaiba.rn.gov.br/
http://www.prefeituradecaico.com.br/
http://www.prefeituradoassu.com.br/
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variável racial, a situação foi a seguinte: a taxa de analfabetismo das pessoas com 

idade de 15 anos ou mais de cor branca era de 14,8%; entre os pardos, de 21,7%; e 

entre os negros, de 29,5%. Comparada aos brancos, mais de 50% da população 

parda e negra era analfabeta. Além disso, 46,4% da população do RN com mais de 

60 anos de idade não possuía instrução nenhuma ou tinha menos de um ano de 

estudo.  

Segundo dados disponibilizados pelo setor de estatística da SEEC/RN22, 

referentes ao ano de 2010, a matrícula total da Educação Básica no RN foi de 

929.144, estando distribuída conforme as modalidades de ensino especificadas na 

Figura 02, com percentuais aproximados: Educação Infantil 15% (138.461); Ensino 

Fundamental – anos iniciais 32% (300.590); Ensino Fundamental – anos finais 25% 

(235.896); Ensino Médio 16% (149.524), Educação de Jovens e Adultos – presencial 

10% (91.663); Educação de Jovens e Adultos – semipresencial 1% (2.271); e 

Educação Profissional 1% (10.739).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
22

 Os dados coletados na SEEC/RN não estão disponíveis a toda a população. Foram 
disponibilizados para esta pesquisa mediante a apresentação de ofício, exclusivamente para fim de 
estudo científico. 
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Figura 02: Matrículas da educação básica no RN por Modalidade de Ensino – 2010 

 
  Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 
 
 
 

A partir desses dados, pode-se perceber que o Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais) concentrou mais da metade do número de matrículas realizadas na 

educação básica do estado do RN, no ano de 2010. Esse movimento das matrículas 

também pode ser observado na oferta da educação básica nas escolas do meio 

rural. 

Do total de matrículas na educação básica (929.144) em 2010, apenas 

146.628 foram realizadas em escolas situadas em áreas rurais, representando 

pouco mais de 15% do total das matrículas das escolas do estado do RN.  

Segundo dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN e apresentados no 

Gráfico 02, do total das matrículas efetuadas nas escolas campesinas: a Educação 

Infantil foi responsável por, aproximadamente, 20% (28.850); o Ensino Fundamental, 

nos anos iniciais, respondeu por cerca de 49% (72.461), e, nos anos finais, por volta 

de 18% (27.219); o Ensino Médio recebeu em torno de 2% (3.049); a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) presencial e semipresencial concentrou em média 10% 

(14.684); e a Educação Profissional respondeu por quase 1% (365) das matrículas. 

 

 

 

 

PERCENTUAL DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO RN POR MODALIDADE DE ENSINO - 2010 

Educação de Jovens e Adultos – 
semipresencial: 1% (2.271) 

Educação Profissional: 1% (10.739) 

Educação de Jovens e Adultos – 
presencial: 10% (91.663) 

Educação Infantil: 15% (138.461) 

Ensino Médio: 16% (149.524) 

Ensino Fundamental – anos finais: 
25% (235.896) 

Ensino Fundamental – anos 
iniciais: 32% (300.590) 
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Gráfico 02: Total de matrículas da educação básica no RN por modalidade de ensino (2010) 

 

     Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

 

Diante dos dados supracitados, pode-se observar que o Ensino Fundamental 

foi responsável por aproximadamente 70% das matrículas realizadas nas escolas do 

meio rural do estado do RN, no ano de 2010, o que pode indicar que o acesso e a 

permanência nas demais modalidades de ensino ainda precisam ser universalizados 

no meio rural. O Ensino Médio, por exemplo, respondeu por pouco mais que 2% das 

matrículas e a Educação Profissional não atingiu meio por cento do total observado. 

As redes municipais de ensino do RN foram responsáveis pelo preenchimento 

de 131.509 vagas de seus estabelecimentos situados no meio rural, correspondendo 

a aproximadamente 90% das matrículas da educação básica em áreas rurais do 

estado. Essas vagas foram distribuídas nas diferentes modalidades de ensino, 

conforme especificações do Gráfico 03. 
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Gráfico 03: Total de matrículas da educação básica no RN, meio rural, por modalidade de 
ensino – redes municipais de ensino (2010) 

 
      Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

 

Nota-se que as redes municipais de ensino concentram, aproximadamente, 

70% das vagas preenchidas nas escolas da zona rural, na modalidade do Ensino 

Fundamental. A rede estadual de ensino do RN respondeu por apenas 13.027 

matrículas em seus estabelecimentos situados no meio rural, correspondendo a 

aproximadamente 10% das matrículas efetuadas na educação básica em áreas 

rurais do estado. Essas vagas foram distribuídas nas diferentes modalidades de 

ensino, conforme especificações do Gráfico 04. 
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Gráfico 04: Total de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por modalidade 
de ensino – rede estadual de ensino (2010) 

 
Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

 

Considerando o total de matrículas (13.027) da rede estadual de ensino nas 

escolas do meio rural, é curioso perceber que apenas 2.139 (cerca de 15%) foram 

realizadas no Ensino Médio, cuja oferta é de sua competência, e que 

aproximadamente 70% concentraram-se no Ensino Fundamental, que não seria sua 

atribuição prioritária. 

 A rede federal de ensino preencheu apenas 1.303 vagas em áreas rurais, 

correspondendo a aproximadamente 1% das matrículas efetuadas, demonstrando a 

ínfima participação do governo federal na oferta da educação básica no estado do 

RN, no ano de 2010. Essas vagas foram distribuídas em três modalidades de 

ensino, conforme especificações do Gráfico 05. 
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Gráfico 05: Total de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por modalidade de 
ensino – rede federal de ensino (2010) 
 

 
Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 
 
 

Ao se analisar as matrículas da rede federal de ensino, observa-se que 65% 

das vagas preenchidas foram no Ensino Médio. As matrículas da Educação 

Profissional, somadas às da EJA, responderam por somente 35% das vagas 

ocupadas.  

A rede particular de ensino foi responsável por pouco mais de meio por cento 

das matrículas efetivadas no RN, no meio rural, nesse ano, preenchendo apenas 

789 vagas, distribuídas conforme especificações da Figura 03. 

 

Figura 03: Percentual de matrículas da educação básica no RN, no meio rural, por 
modalidade de ensino – rede particular de ensino (2010) 

 

 

    Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 
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Com base nos dados supracitados, é possível perceber que a maior 

quantidade de matrículas da rede particular de ensino, em áreas rurais, também se 

aglutinou no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), correspondendo a 

aproximadamente 50% das matrículas, seguidas da Educação Infantil (cerca de 

42%) e do Ensino Médio (cerca de 8%). Nas demais etapas ou modalidades de 

ensino da educação básica, não houve matrículas. Assim, verifica-se que o total de 

vagas preenchidas na educação básica, em áreas rurais, pela rede particular de 

ensino, foi bastante irrisório, se comparado à realização de matrículas pela iniciativa 

pública. 

Ao se analisar o total de matrículas efetuadas na rede pública de educação 

básica, em 2010, no meio rural do estado do RN, percebeu-se que a realidade 

escolar dos sujeitos que vivem em áreas rurais ainda é bastante preocupante. Ao se 

constatar que 90% das matrículas foram ofertadas pelo poder municipal e que, 

desse total, cerca de 70% foram no Ensino Fundamental, pode-se inferir que o 

acesso e a permanência nas demais etapas e modalidades de ensino ainda não 

foram assegurados a contento nas áreas rurais norte-rio-grandenses. Ademais, em 

todas as dependências administrativas apresentadas, somente a rede federal não 

apresentou matrículas no Ensino Fundamental. Nas demais dependências 

administrativas, o número de matrículas nessa etapa de ensino é majoritário em 

relação às registradas nas demais etapas e modalidades. O conjunto de 

estabelecimentos de ensino da educação básica, no meio rural do RN, é composto 

por 1.819 escolas, o que representa cerca de 45% dos estabelecimentos 

educacionais norte-rio-grandenses, conforme demonstrado na Figura 04. 
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Figura 04: Total de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, por 
localização geográfica (2010) 

  

     Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

 

Dos 1.819 estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, situados 

em áreas rurais: 1.685 compunham a rede municipal de ensino (aproximadamente 

93%); 125 estabelecimentos constituíam a rede estadual de ensino (cerca de 7%); 

02 estabelecimentos formavam a rede federal; e 07 instituições compunham a rede 

particular, de acordo com as especificações contidas no Gráfico 06. 

 
Gráfico 06: Percentual de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, no meio 
rural (2010) 

 
  Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 
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deles dispunham de três salas (16%); 136 apresentavam quatro salas (8%); 86 

possuíam cinco salas (5%); 57 contavam com seis salas para funcionar (3%); 20 

possuíam sete salas (1%); 19 dispunham de oito salas (1%); e 35 (2%) 

estabelecimentos continham nove ou mais salas. O percentual de salas dos 

estabelecimentos de ensino municipais situados em áreas rurais pode ser 

visualizado no Gráfico 07. 
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Gráfico 07: Percentual de salas dos estabelecimentos de ensino da educação básica do 
RN, no meio rural – rede municipal (2010) 

 
           Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

  

Diante dos dados apresentados no Gráfico 07, é possível perceber que 80% 

das escolas situadas no meio rural, sob dependência administrativa municipal, no 

RN, possuíam até três salas em 2010, o que denota que a maioria dos 

estabelecimentos de ensino tinha uma pequena estrutura física para atender aos 

seus alunos, com poucas dependências físicas para a realização das atividades 

pedagógicas. 

Na rede estadual de ensino, a realidade é semelhante. Dos 125 

estabelecimentos que compunham a rede na zona rural do RN: 28 estabelecimentos 

(22%) possuíam apenas uma sala para o seu funcionamento; 27 (cerca de 22%) 

eram compostos por duas salas para realizar suas atividades pedagógicas; 18 deles 

(14%) dispunham de três salas; 21 apresentavam quatro salas (17%); 15 possuíam 

cinco salas (12%); 08 contavam com seis salas para funcionar; 04 possuíam sete 

salas; e 04 estabelecimentos continham nove ou mais salas. O Gráfico 08 apresenta 

o número dos estabelecimentos estaduais situados em áreas rurais, por quantidade 

de salas: 
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Gráfico 08: Total de estabelecimentos de ensino da educação básica do RN, no meio rural, 
por quantidade de salas – rede estadual (2010) 

 
       Fonte: Dados oficiais disponibilizados pela SEEC/RN – 2010/ Acervo da pesquisadora. 

 

De acordo com os dados supracitados, na rede estadual de ensino da 

educação básica, cerca de 60% dos estabelecimentos situados em áreas rurais 

possuíam até 03 salas para o seu funcionamento, apresentando uma estrutura física 

limitada para atender aos seus alunos. A rede federal de ensino dispunha, em 2010, 

de apenas dois estabelecimentos na área rural para provimento da educação básica, 
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aproximadamente 70% eram formados por até 03 salas. 
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Esses indicadores sobre os espaços físicos para o atendimento escolar no 

RN dão mostra da necessidade de se criar uma estrutura básica para a 

implementação de políticas públicas em educação, capazes de promover mudanças 

significativas na melhoria da qualidade da educação ofertada aos povos 

campesinos. Mas, como é possível promover essas mudanças se não se assegurar 

uma estrutura básica para o funcionamento das escolas?  

Retomando o que definem as DOEBEC (Art. 8º), em termos de princípios da 

educação do campo, e, especificamente, a Resolução n. 2/2008 e o Decreto n. 

7.352/2010, verificamos que foram asseguradas, para as escolas do campo, 

instalações e dependências para a realização de atividades pedagógicas 

específicas, tais como biblioteca, laboratórios e áreas de lazer e desporto. Ao se 

constatar que mais de 80% das escolas rurais, do estado do RN, possuíam até 03 

salas para o seu funcionamento, cabe questionar se, de fato, está havendo o devido 

esforço, por parte dos governos federal, estadual e municipais, no sentido de 

garantir o que estabelece a referida legislação (DOEBEC, Resolução n. 2/2008 e o 

Decreto n. 7.352/2010), no que se refere às condições físicas dessas escolas. 

Entendemos que a aprovação de leis é realmente importante, mas estas não 

têm sido capazes de mudar, por si sós, a educação destinada à população do 

campo. Investir em “educação do campo” também significa melhorar as condições 

básicas para o seu funcionamento, assegurando maior destinação de recursos 

financeiros para essas escolas, o que não aconteceu quando da aprovação das 

DOEBEC e de sua implementação no estado do RN.  

Não basta criar um Comitê Gestor (com apenas dois funcionários estaduais 

efetivos) para coordenar o processo de implementação das DOEBEC junto aos 

movimentos sociais no RN. Sem a garantia de recursos, não há como se efetivar 

nenhuma mudança nas condições objetivas das escolas rurais, visto que essas 

escolas possuem necessidades específicas no que concerne às condições de 

trabalho docente. Dentre essas, ressaltamos as condições infraestruturais dos 

estabelecimentos de ensino do estado.  

Não há como, objetivamente, uma escola, com estrutura física composta por 

até 03 salas, garantir espaço para o funcionamento de uma biblioteca, laboratórios e 

áreas de lazer e desporto, por exemplo, como preconizam as DOEBEC, a 

Resolução n. 2/2008 e o Decreto n. 7.352/2010. Desse modo, além da garantia de 

maior destinação de recursos para a melhoria das condições objetivas das escolas 



    97 
 

rurais, consideramos indispensável que sejam criados mecanismos efetivos de 

monitoramento da implementação dessa política, a fim de verificar se esta atingiu ou 

não seus objetivos e/ou metas e como os “erros de percurso” podem ser corrigidos.  

Com o objetivo de entender melhor a “materialidade” das DOEBEC na escola 

pública, compreendemos ser importante investigar neste trabalho as condições do 

trabalho docente, tomando como referência as escolas rurais da amostra. 

 

4.2 Implementação: processo, dimensão e espaço de decisão  

 

De acordo com a literatura referenciada sobre a análise das ações 

governamentais, a implementação constitui-se em uma fase do ciclo da política 

pública (policy cycle)23, cuja finalidade é executar as propostas e as metas que foram 

traçadas na etapa de formulação, com vistas a responder a um determinado 

problema e/ou demanda social. Ou seja, implementar significa realizar, produzir e 

empreender esforços para a execução de uma determinada ação. Nessa linha de 

raciocínio, Silva e Melo (2000, p. 5) ressaltam: “A implementação é entendida, 

fundamentalmente, como um jogo de uma só rodada, onde a ação governamental, 

expressa em programas ou projetos de intervenção, é implementada de cima para 

baixo (top down)”. 

Essa conceituação traz importante contribuição do ponto de vista analítico e, 

se levarmos em conta a implementação somente como uma etapa do ciclo da 

política pública, os problemas ocorridos durante o processo serão considerados 

como “desvios de rota”, sem que seja problematizado o seu processo de formulação 

(MENICUCCI, 2006). A partir de uma concepção menos simplista da política pública, 

é necessário remetê-la à ideia de processo, que não pode ser linear, tampouco 

estático, mas dinâmico. Nessa perspectiva, a implementação é compreendida como 

uma dimensão da política pública, cujos efeitos produzidos poderão servir para 

                                                           
23

 O ciclo da política pública, numa perspectiva clássica, pode ser sintetizado nas seguintes fases: 1) 
agenda, quando ocorre a percepção e a definição de problemas; 2) formulação, que se refere à 
tomada de decisões; 3) implementação (execução) de políticas; 4) avaliação política e/ou da política, 
subsidiando eventual correção nos rumos das políticas (FREY, 2000; SOUZA, 2007; VIANA, 1988; 
AZEVEDO, 2010).  
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retroalimentar a condução da política e para a formulação de novas políticas 

(CAVALCANTI, 2008). 

Na política pública, a lógica de dissociar a concepção da execução não se 

adéqua, atualmente, uma vez que o processo de implementação é complexo e 

envolve problemas distintos: está condicionado à capacidade institucional dos 

agentes implementadores e às suas próprias limitações cognitivas acerca dos 

fenômenos sobre os quais intervêm; origina-se a partir de conflitos de natureza 

política; enfrenta resistências e boicotes, realizados por grupos e/ou setores da 

política, inclusive por aqueles setores da própria máquina administrativa estatal.  

Nesse sentido, a implementação constitui-se, sobretudo, em processo de 

tomada de decisões, uma vez que, empiricamente, as situações de conflito 

interjurisdicional entre órgãos e instituições, as brechas e ambiguidades legais, as 

omissões de normas operacionais, além de outros aspectos, abrem espaço para que 

os executores, e não apenas os formuladores, tomem decisões relevantes para a 

condução da política. Logo, ela própria se configura uma fonte de informações para 

a formulação e redefinição de políticas (SILVA; MELO, 2000). 

Compreendemos que a execução da política somente ocorre quando esta é 

transformada em um programa efetivo, na medida em que a execução deve ser 

precedida pela transformação de um determinado projeto em lei, em diretrizes e/ou 

em outros marcos regulatórios definidores de como as decisões políticas serão 

concretizadas em serviços públicos. Essa concretização se dá quando a legislação é 

aprovada e quando o seu financiamento é garantido, seja por meio da destinação de 

recursos orçamentários, seja por outros meios de custeio da atividade (PEDONE, 

1986). 

Na experiência brasileira, tem-se adotado quatro categorias operacionais que 

configuram uma política, a saber: programa, projeto, atividade e operações 

especiais. Na área de educação, as formas mais utilizadas são as de programa e de 

projeto. A primeira pode ser designada como um instrumento de elaboração da ação 

governamental, que tem a finalidade de perseguir os objetivos e as metas 

estabelecidas. A segunda forma constitui-se em um instrumento de organização 

para alcançar o objetivo de um programa, o que compreenderá um conjunto de 

operações limitadas por um determinado espaço de tempo, das quais se espera um 

produto que poderá resultar na ampliação e no aperfeiçoamento da ação estatal 

(AZEVEDO, 2010).  
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4.3 Desafios na implementação das DOEBEC no RN: a visão dos gestores 

escolares 

 
  

Foto 13: Sala de aula da Escola Estadual Professora Rosa Cunha 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

De acordo com as entrevistas escritas – concedidas pelos professores e 

membros da gestão escolar –, as particularidades culturais e o modo específico de 

produção da vida na comunidade rural na qual as escolas estão situadas ainda não 

faziam parte da pauta de discussões que norteavam as reuniões de planejamento 

pedagógico e/ou de formação, promovidas pela própria escola. As Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB 

01/2002), apesar de terem sido aprovadas no ano de 2002, em 2010 ainda eram 

pouco conhecidas e/ou discutidas pelos docentes que atuavam nessa realidade.  

O desconhecimento pode decorrer do fato de as iniciativas governamentais 

nos âmbitos federal e estadual, para a implementação das DOEBEC, terem 

acontecido tardiamente no estado do RN. Apenas em 2005 foi criado um órgão 

colegiado específico para coordenar as ações de implementação da educação do 

campo nesse estado.  

Dessa forma, a primeira iniciativa do governo federal, no RN, para tornar 

conhecido o texto das DOEBEC foi o I Seminário Estadual de Educação do Campo 

do RN24, promovido pela SECAD/MEC, em parceria com o Governo do Estado. O 

evento culminou na elaboração da Carta do Rio Grande do Norte para a Educação 

do Campo (BRASIL, 2005).   

                                                           
24

 O I Seminário Estadual de Educação do Campo foi realizado na cidade do Natal (RN), no período 
de 27 a 29 de abril de 2005. O evento culminou na elaboração da Carta do Rio Grande do Norte, a 
qual aponta encaminhamentos para a operacionalização das Diretrizes para a Educação no Campo.  
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No documento, foi requisitado o encaminhamento da normalização das 

DOEBEC para as escolas do campo, como incumbência do poder público. Até 2010, 

contudo, o dispositivo legal não havia sido encaminhado às escolas pesquisadas, 

evidenciando-se o não atendimento do que foi solicitado pela sociedade civil e pelos 

movimentos sociais, através da Carta do Rio Grande do Norte para a Educação do 

Campo, no item “Operacionalização das Diretrizes para Educação no Campo” 

(BRASIL, 2005).   

No item “Operacionalização das Diretrizes para a Educação no Campo”, fica 

definido que, para se avançar nesse processo, é preciso: 

 

Assegurar as condições mínimas necessárias [...], observando: o 
acompanhamento da aplicabilidade dos recursos diferenciados – 
custo/aluno, destinado à Educação do Campo; escolas com 
infraestrutura física, equipamentos e materiais adequados; política de 
valorização do Magistério; e currículo que atenda às especificidades 
e interesses dos sujeitos do campo. 
[...] Oportunizar recursos para que as escolas adquiram sua 
infraestrutura, capacitem seus professores, garantam o transporte 
escolar, material didático, etc. 
[...] Garantir a aquisição de recursos tecnológicos e materiais 
didáticos para a Educação do Campo. 
[...] Defendemos uma educação que supere a oposição entre campo 
e cidade. Nesse sentido, lutamos por um espaço físico onde a escola 
seja construída para atender às necessidades apresentadas. 
Queremos que as estruturas físicas sejam contempladas com área 
de lazer e salas de aula. Onde aconteça o processo de ensino e de 
aprendizagem, com biblioteca, secretaria, direção, cozinha, refeitório, 
banheiros, parque (para a educação infantil e o ensino fundamental), 
sala de leitura, TV Escola, auditório e laboratório de ciências e 
informática (BRASIL, 2005, p. 2, 3, 6 e 7). 

 

No item “Financiamento para a Educação do Campo”, destacamos a 

exigência do financiamento diferenciado para a educação do campo, visando 

superar as desigualdades historicamente construídas, e a ampliação de recursos 

para a merenda e o transporte escolar, bem como para a aquisição de materiais 

didáticos, equipamentos e ampliação da infraestrutura dos prédios escolares 

(BRASIL, 2005). Dessa forma, é sugerida a destinação de 40% dos recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) para as escolas desse meio.  
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 Apenas ao final de 2005 foi criada uma coordenação estadual para 

implementar as DOEBEC no RN: o COGEC25
 foi instituído por meio do Decreto n. 

18.710, de 25 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial n. 11.115, ano 73, 

de, página 2. 

Esse órgão colegiado atua junto aos movimentos sociais do campo – dentre 

os quais a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado 

do Rio Grande do Norte (FETARN), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar do Rio Grande do Norte (FRETAF) e o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) – no sentido de desenvolver ações para implementação da 

educação do campo no estado. 

De acordo com o Regimento Interno (RIO GRANDE DO NORTE, 2007), 

constitui-se em um órgão de caráter consultivo, deliberativo e executivo, sendo o 

responsável pela implementação das propostas da Carta do Rio Grande do Norte, 

as quais tiveram como objetivo principal operacionalizar as DOEBEC no estado e, 

com isso, dar materialidade à educação do campo. Também ficou sob a 

incumbência desse colegiado a elaboração das Diretrizes Estaduais para a 

Educação do Campo, processo que teve início em 2008, isto é, após três anos da 

criação do COGEC, e que, até o ano de 2010, não havia chegado a uma conclusão. 

O colegiado realiza reuniões periódicas com os representantes dos 

movimentos sociais, no intuito de desenvolver ações de disseminação da educação 

do campo no RN. Contudo, sua atuação é limitada, pois, apesar de o governo 

federal descentralizar o processo de implementação das DOEBEC para os governos 

estaduais e municipais, esse processo não foi acompanhado da destinação de 

recursos específicos que assegurassem as condições necessárias à implementação 

das recomendações das DOEBEC e da Carta do Rio Grande do Norte para a 

                                                           
25

 O COGEC é formado por um Conselho Deliberativo, uma Coordenação e uma Secretaria 
Executiva. O primeiro é o órgão superior desse colegiado, composto por um representante titular e 
um suplente dos seguintes órgãos: Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC); Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Norte (CEE); Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte (FETARN); 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (FRETAF); Movimento 
de Libertação dos Sem Terra (MLST); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 
Arquidiocese de Natal; União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Central Única dos 
Trabalhadores (CUT-RN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Secretaria de Assuntos 
Fundiários de Apoio a Reforma Agrária (SEARA); Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do RN (EMATER); Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ); Universidade Federal Rural do Semiárido 
(UFERSA); Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA); 
e Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
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Educação do Campo. Dessa forma, delegaram-se apenas responsabilidades e não o 

poder decisório efetivo. 

Podem ser registradas poucas iniciativas coordenadas pelo COGEC/RN, no 

período de 2006 a 2010, com o intuito de promover o debate e o aprofundamento 

dos aspectos relacionados à educação do campo junto à sociedade civil e às 

escolas rurais do estado do RN. Uma delas foi o II Fórum Regional de Educação do 

Campo, realizado na região do Alto Oeste, no município de Caraúbas, nos dias 11 e 

12 de dezembro de 2009. Esse evento teve como finalidade proporcionar espaço de 

diálogo, estudos, construção e sistematização de propostas para a implantação de 

políticas de educação do campo no sertão do Apodi. 

Além da limitação orçamentária do COGEC/RN, consideramos insuficiente a 

disponibilização de apenas dois servidores26 – um para exercer a função de 

coordenador/a e outro na condição de técnico, para composição da Secretaria 

Executiva do colegiado – pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC-

RN), para o cumprimento de tamanhas atribuições/responsabilidades.  

Diante dessas circunstâncias, questionamos: como é possível assegurar o 

sucesso de uma política, sem os recursos humanos e financeiros necessários a sua 

implementação, monitoramento e avaliação?  

Em relação às iniciativas municipais para implementar as DOEBEC, ou 

mesmo promover a disseminação de suas orientações, nas escolas rurais de sua 

jurisdição, de acordo com a fala dos gestores escolares entrevistados, não houve 

qualquer iniciativa coordenada pelas Secretarias Municipais de Educação, dos 

municípios de Touros, Pureza e Mossoró/RN. Ao ser questionada sobre a atual 

política nacional de educação do campo, que ganhou legalidade a partir de 2002, 

quando da aprovação das DOEBEC (Resolução CNE/CEB 01/2002), a 

representante da equipe gestora da Escola Estadual Professora Rosa Cunha (Mato 

Seco), assim como a equipe docente, afirmou desconhecer o dispositivo legal e nos 

perguntou de que se tratava. Afirmou também que desconhecia a ocorrência de 

momentos formativos sobre a temática da educação do campo, promovidos no 

âmbito das Secretarias Municipais e/ou Estadual de Educação.  

Outro fator relevante a ser considerado é que, embora a Escola Estadual 

Professora Rosa Cunha contasse com turmas multisseriadas, Mato Seco também 

                                                           
26

 A participação das demais entidades no Comitê é considerada como serviço público não 
remunerado. 
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afirmou desconhecer o Programa Escola Ativa. Enfatizou que a escola nunca foi 

convidada para conhecer e/ou participar desse programa.  

Quando entrevistada sobre as condições do trabalho docente, a gestora se 

mostrou indignada com a situação atual da escola: 

 

Eu sempre fico me questionando que educação pública é essa, que 
em pleno século XXI as escolas públicas rurais ainda estão desse 
jeito. Pode escrever isso aí no seu trabalho... Eu estudei nessa 
escola quando era pequena e desde esse tempo a estrutura física 
dessa escola permanece a mesma. Não se investiu quase nada aqui. 
Você está vendo aqui [mostra a sala da direção] o quanto essa sala é 
pequena e apertada... as coisas da escola ficam assim... 
amontoadas. Não há espaço para guardar os materiais e, mesmo 
assim, eu quero que venham mais, porque se for esperar pelas 
condições ideais a gente não faz nada (Mato Seco, 2010). 

  

Nesse sentido, a nossa voz se une a de Mato Seco e a de tantos sujeitos que 

vivem no campo e estudam em escolas desse meio: Até quando teremos que 

conviver com as escolas no campo precarizadas, como essa na região do Mato 

Grande? Até quando o Estado brasileiro se negará a reconhecer, por meio de ações 

objetivas/concretas, o direito dos sujeitos do campo a uma educação de qualidade, 

sintonizada com sua história, cultura, identidade e lutas sociais? 

Retomando o que preconizam a legislação federal e, em âmbito estadual, a 

Carta do Rio Grande do Norte para a Educação do Campo, defendemos “[...] uma 

educação que supere a oposição entre campo e cidade. Nesse sentido, lutamos por 

um espaço físico onde a escola seja construída para atender às necessidades 

apresentadas” (BRASIL, 2005). Essas condições não se observam na Escola 

Estadual Professora Rosa Cunha.   

Na Escola Municipal Maria do Livramento, a representante da equipe gestora 

(Passo Firme), ao contrário da equipe docente, afirmou conhecer as DOEBEC. 

Demonstrou, contudo, pouco interesse em realizar discussões acerca delas na 

escola: 

Ao meu ver, a escola não pode estar voltada para essas questões do 
campo, porque diante da globalização e do avanço das tecnologias é 
necessário que o aluno saiba se portar nesse mundo globalizado. A 
escola não trabalha muito na perspectiva da educação do campo, a 
não ser na questão da merenda, que foi feito todo um trabalho com 
os alunos para que eles passassem a aceitar e a valorizar os cultivos 
locais como fonte de alimentação para a escola. Um exemplo disso é 
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a banana, que é um produto da região e os alunos resistiam muito a 
inseri-lo na merenda (Passo Firme, 2010). 

  

Nessa fala, a gestora escolar mostra seu desconhecimento acerca da política 

nacional de educação do campo, que visa assegurar direitos negados aos povos 

campesinos, historicamente, entre eles o direito a uma educação pública de 

qualidade. Não se trata de negar aos sujeitos do campo os conhecimentos 

disseminados nas escolas urbanas, mas, sim, de assegurar o direito de ter acesso a 

uma educação pública de qualidade, no local em que se vive.  

Quando passamos a dialogar sobre as condições de trabalho dessa escola, 

ficou evidente o desconforto de Passo Firme: 

 

É uma pena... porque aqui nessa escola a gente se esforça tanto, 
mas não tem como melhorar a estrutura física da escola. A gente não 
tem uma biblioteca. Tem bastante livro [nesse momento me mostrou 
os livros], até porque o governo federal manda os livros pra gente, 
mas não temos um espaço pra expor os livros. Não temos um 
professor que fosse trabalhar na biblioteca e pra receber esses 
alunos [falta de recursos humanos]. A gente tem professor de 
Educação Física, mas a gente não tem o espaço pra o professor de 
Educação Física trabalhar. É preciso que um professor falte pra ele 
ficar numa sala, que é bem pequenininha. [...] A gente faz assim o 
impossível com o ambiente que a gente tem (Passo Firme, 2010). 

 

Na fala de Passo Firme, podemos perceber que as prescrições legais 

referenciadas nesse texto para a educação do campo, em relação às condições 

infraestruturais das escolas, não haviam sido implementadas, visto que a legislação 

federal e estadual assegura espaço físico para o funcionamento de biblioteca, 

laboratórios e áreas de lazer e desporto. 

A Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira realiza discussões bastante 

embrionárias acerca da política de educação do campo, entre os docentes e a 

equipe gestora, apesar de ainda não terem incorporado essas discussões nas 

reuniões de planejamento e no PPP. Considerando as dificuldades para a 

implementação da política no RN, o gestor escolar declara: 

 

Um empecilho que eu vejo para implementar essa política de 
educação do campo é a identidade do professor com o campo, 
porque eu sou rural, eu sou daqui...e então eu não tenho problema 
pra me adaptar. O que não ocorre com a maioria dos professores. 
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Eles vêm de uma outra realidade. E até aquela coisa, assim, aquela 
visão urbana que a pessoa tem... Eles terminam querendo impor 
aqueles costumes, a mesma coisa, a mesma visão da escola urbana, 
sem considerar as particularidades (Cangaço, 2010). 

 

Essa fala de Cangaço remete a um ponto importante para a discussão da 

implementação das DOEBEC, no que concerne à identidade dos docentes com o 

trabalho educativo desenvolvido em áreas rurais. Na Carta do Rio Grande do Norte 

para a Educação do Campo (BRASIL, 2005), foi ressaltada a importância de se 

traçar um perfil docente para atuar nas escolas do meio rural. 

Cangaço, na fala que se segue, também mostra indícios de que a educação 

do campo tem sido feita de maneira isolada, no âmbito de alguns programas, mas 

que ainda não se configura como política pública nacional universalizada: 

 

Agora tem um grupo que está levantando essas questões, aqui no 
território Assu-Mossoró... é um grupo de trabalho que trabalha 
principalmente com a Escola Ativa. Eles já têm um trabalho muito 
bom nesse sentido. Eles organizaram aqui, em Areia Branca, um tear 
(Cangaço, 2010). 

 

Cangaço ainda aponta como problema para a implementação da política de 

educação do campo a falta de afinidade do professor com a vida e a cultura dos 

sujeitos do campo. Enfatiza que muitos docentes que lecionavam em zona urbana, 

por questões pessoais ou profissionais, são encaminhados às escolas rurais, como 

uma forma de “castigo”. Por esse motivo, esses docentes não se sentem motivados 

a desenvolver um trabalho pedagógico comprometido com a qualidade do ensino 

ofertado. 

Outra situação destacada por Cangaço é a necessidade de construir 

propostas pedagógicas condizentes com a história, a cultura e a identidade dos 

povos do campo, conforme podemos constatar na fala a seguir: 

 

Aí, assim, às vezes, você consegue um profissional aqui que se 
identifica totalmente, que é apaixonado. Mas, infelizmente não é a 
regra. Por isso, a gente enfrenta dificuldades. Eu fico imaginando 
assim essa invasão de cultura. O sujeito está acostumado lá com 
aquela vida dele, com aquelas coisas da cultura dele e, de repente, o 
choque [na escola]. Talvez isso explique muitas coisas que você, 
superficialmente, não consegue entender (Cangaço, 2010). 
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Nesse contexto, percebemos que, entre os membros das equipes gestoras 

das escolas pesquisadas, apenas dois deles – Escola Municipal Maria do 

Livramento e Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira – afirmaram conhecer 

a política de educação do campo, consolidada nas DOEBEC. Na Escola Municipal 

Maria do Livramento, havia certa resistência por parte da representante da gestão, 

que afirmou não sentir necessidade de implementação da referida política. Na 

Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, o gestor declarou conhecer e 

considerou relevante e necessária a implementação das DOEBEC.  

O gestor, contudo, levantou alguns entraves encontrados no processo, tais 

como a falta de identidade do professor com o meio rural e a necessidade de criação 

de propostas pedagógicas condizentes com a história, a cultura e a identidade dos 

povos do campo. Considerou, também, a ausência de universalização da política de 

educação do campo no estado do RN, já que, para ele, sua implementação tem sido 

feita de maneira isolada, somente no âmbito de alguns programas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Antes de se deter nos resultados desta pesquisa, é importante retomar os 

objetivos pretendidos inicialmente, quais sejam: analisar o processo de 

implementação das DOEBEC no RN, mediante a análise das condições de trabalho 

docente nas escolas do meio rural, no ano de 2010.  

Partimos do pressuposto de que, para se implementar uma determinada 

política, é preciso assegurar as condições basilares necessárias à sua 

operacionalização. Por essa razão, definimos como percurso metodológico a análise 

das condições de trabalho docente nas escolas rurais selecionadas e, a partir desta, 

a análise do processo de implementação da referida política no estado do RN, no 

ano de 2010. 

Sabemos, também, que outros caminhos poderiam e podem ser percorridos 

para o desvelamento do objeto de estudo, em sua totalidade, que não pudemos 

trilhar nesse momento. Abrimos aqui um parêntese para enfatizar a necessidade de 

outras pesquisas cuja abordagem seja desenvolvida, por exemplo, a partir: da 

atuação do Comitê Gestor de Educação do Campo (COGEC) e dos movimentos 

sociais do campo na execução dessa política, no RN; das “mudanças” que esse 

processo de implementação promoveu (ou deveria promover) no exercício da 

docência em escolas do meio rural; da remuneração dos profissionais que atuam 

nas escolas do campo; da análise do Projeto Político-Pedagógico das escolas 

investigadas, dentre outros aspectos. 

Para compreender a conjuntura sócio-histórica na qual foram elaboradas as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, retomamos 

aspectos da realidade que denunciam a situação de descaso com o ensino público 

brasileiro e, especialmente, com o processo de escolarização em escolas rurais. No 

Brasil, historicamente, a oferta escolar pública para esse público estabeleceu-se 

mediante a subordinação do currículo às condições urbanas. Foi também assim com 

as metodologias de ensino-aprendizagem, baseadas em uma visão estereotipada da 

vida no campo, de suas culturas e de seus sujeitos (AZEVEDO; QUEIROZ, 2010; 

AZEVEDO, 2007; ANDRADE, 2009; BEZERRA NETO, 2003; BRANDÃO, 1984; 

CALDART, 2002; CALAZANS; SILVA, 1983; BARROS, et al., 2010; MOLINA, 2010; 

QUEIROZ, 1984).   
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As precárias condições de trabalho docente, o deficiente funcionamento das 

escolas, inclusive o transporte escolar e os baixos salários pagos aos docentes 

(BRASIL, 2007) são evidências da realidade educacional brasileira em áreas rurais 

construídas historicamente (ARROYO, 2004; AZEVEDO, 2006; QUEIROZ, 1984) e 

que ainda podem ser observadas na contemporaneidade. 

Em 2010, o conjunto de escolas de educação básica, na zona rural do RN, 

representava, aproximadamente, 45% (1.819) do total de estabelecimentos 

educacionais públicos estaduais. Desse total de estabelecimentos em áreas rurais, 

cerca de 60% tinham até 03 salas e 30% possuíam apenas uma sala para o seu 

funcionamento, apresentando uma estrutura física limitada para atender às 

demandas didático-pedagógicas de escolarização com um padrão mínimo de 

qualidade (dados disponibilizados pela SEEC/RN). 

Nesse mesmo ano, foi possível perceber que, do total de matrículas 

efetuadas na educação básica em áreas rurais, 70% foram realizadas no Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais), apenas 2% das matrículas no Ensino Médio e 

menos de meio por cento na Educação Profissional, o que demonstra que o acesso 

e a permanência, nessas etapas e modalidade de ensino, ainda não foram 

assegurados totalmente nas áreas rurais norte-rio-grandenses. Nesse sentido, é 

preciso que as políticas públicas pensadas para o meio rural considerem essa 

realidade e se proponham a mudá-la, com vistas a garantir o acesso e a 

permanência com qualidade nas modalidades do Ensino Médio e da Educação 

Profissional.  

Na pesquisa de campo, percebemos que as condições de trabalho docente 

ainda são um entrave para o desenvolvimento do trabalho educativo em áreas 

rurais. No quesito regime de trabalho e contratação dos docentes, a situação desses 

profissionais da educação contraria o que preconiza o Art. 67, Inciso I, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996), no Título VI, o qual estabelece ingresso na carreira docente 

exclusivamente por concurso público, de provas e títulos. 

No que se refere ao funcionamento das escolas, 100% delas ainda não 

organizavam o seu calendário de aulas e de férias em função dos períodos de safra 

e entressafra e/ou das atividades produtivas da comunidade, como estabelecem o 

Art. 28, Inciso II, da LDB – Lei n. 9.394/1996, e o Art. 7º, § 1º, das DOEBEC 

(BRASIL, 2002). Cerca de 33% dos membros da equipe de gestão afirmaram que 
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parecia haver uma falta de articulação entre as Secretarias Municipal e Estadual de 

Educação, ou até mesmo de vontade política, a fim de viabilizar essa mudança na 

organização do ano letivo, visto estar garantida em lei. 

Em relação à estrutura física, a Escola Estadual Professora Rosa Cunha e a 

Escola Municipal Maria do Livramento possuíam espaço físico reduzido, salas de 

aula pequenas e pouco arejadas e iluminadas, apesar de disporem de equipamentos 

eletrônicos diversos, tais como aparelhos de televisão, DVD e de som. Já a Escola 

Municipal Professor Maurício de Oliveira apresentava estrutura física bastante ampla 

e salas de aula arejadas e iluminadas. Contudo, observamos que a manutenção dos 

prédios escolares, nos três casos, ainda é um problema a ser superado pelos 

governos municipal e estadual.   

Sobre o transporte escolar, 70% dos professores da Escola Municipal Maria 

do Livramento e da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira afirmaram que o 

ônibus escolar não estava em boas condições de uso. Na Escola Estadual 

Professora Rosa Cunha, devido à greve dos professores da rede municipal e 

estadual de ensino no município de Touros/RN, o transporte escolar não estava 

sendo disponibilizado aos alunos durante o período de visitas à escola. 

No que concerne à gestão das escolas estudadas, os principais mecanismos 

que visam garantir a gestão democrática (Projeto Político-Pedagógico – PPP e 

Conselho Escolar) não estavam sendo utilizados em nenhuma delas. 

De acordo com as entrevistas concedidas pelos docentes e gestores 

escolares, as particularidades culturais e o modo específico de produção da vida na 

comunidade rural ainda não faziam parte da pauta de discussões que norteavam as 

reuniões de planejamento pedagógico e/ou de formação, promovidas pela própria 

escola. As DOEBEC, apesar de terem sido aprovadas no ano de 2002, ainda eram 

pouco conhecidas e discutidas pelos docentes das referidas escolas em 2010.  

Dessa forma, foi possível perceber que, entre os membros das equipes 

gestoras das escolas pesquisadas, apenas dois deles (Escola Municipal Maria do 

Livramento e Escola Municipal Prof. Maurício de Oliveira) declararam conhecer a 

política de educação do campo, preconizada pelas DOEBEC; já entre os docentes, 

do total de 25, apenas um afirmou ter conhecimento das DOEBEC, por já haver 

participado do Programa Escola Ativa.  

Na Escola Municipal Maria do Livramento, havia certa resistência em relação 

às DOEBEC, por parte da representante da gestão da escola, que reconheceu não 
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haver necessidade de implementação da referida política. Já na Escola Municipal 

Professor Maurício de Oliveira, o gestor afirmou conhecer e considerou necessária a 

implementação das referidas diretrizes. Contudo, levantou alguns entraves 

encontrados nesse processo, tais como a falta de identidade do professor com o 

meio rural e a ausência de universalização da política, uma vez que, para ele, tem 

sido feita de maneira isolada, somente no âmbito de alguns programas. 

No que diz respeito à gestão política das DOEBEC em âmbito estadual, foi 

possível observar que a participação do Comitê Gestor de Educação do Campo do 

RN (COGEC/RN) e dos movimentos sociais, responsáveis pela implementação da 

política de educação do campo em âmbito estadual, tem sido limitada, no sentido de 

assegurar e tencionar o Estado para garantir as condições necessárias à realização 

das mudanças preconizadas pela referida Lei e seus dispositivos legais 

complementares, tais como a Resolução n. 2/2008, o Decreto n. 7.352/2010 e, em 

âmbito estadual, a Carta do Rio Grande do Norte para a Educação do Campo 

(BRASIL, 2005). É bem verdade que o COGEC possui equipe de funcionários 

bastante reduzida (apenas dois funcionários) para dar conta de criar mecanismos 

para a execução da política em 167 municípios, o que tem prejudicado sobremaneira 

o seu trabalho.  

Diante desse cenário, ressaltamos que a implementação de uma política 

pública constitui-se, sobretudo, em processo de tomada de decisões, uma vez que, 

empiricamente, as situações de conflito interjurisdicional entre órgãos e instituições, 

as brechas e ambiguidades legais, as omissões de normas operacionais, além de 

outros aspectos, abrem espaço para que os executores, e não apenas os 

formuladores, tomem decisões relevantes para a condução da política. Logo, ela 

própria se constitui em fonte de informações para a formulação e redefinição de 

políticas (SILVA; MELO, 2000). 

Nessa perspectiva, diante dos dados analisados e do referencial teórico 

utilizado, propomos que a implementação da política de educação do campo no 

estado do RN, instituída pelo marco legal das DOEBEC, seja repensada e 

reavaliada, no sentido de assegurar que as mudanças propostas no funcionamento 

escolar, nas condições de trabalho docente, na gestão das escolas do campo, na 

remuneração e valorização do trabalho docente, na formação docente, nas 

condições do transporte escolar, entre outras determinações, sejam transformadas 
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em ações concretas para a melhoria da qualidade do ensino ofertado nessas 

escolas, direito inalienável que tem sido negado.  
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

A presente entrevista escrita é parte integrante de uma pesquisa mais ampla 

sobre a temática da política de educação do campo. A investigação tem como 

objetivo analisar a forma como essa política vem sendo implementada no nosso 

estado, cujo principal marco legal são as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), que datam do ano de 2002.   

Por considerar que esse documento propõe mudanças significativas para a 

organização do ensino nas escolas do campo e que, desde a sua aprovação, já se 

passaram mais de 8 anos, elegemos como ponto de partida para a pesquisa a 

discussão acerca da implementação do conjunto de princípios e determinações que 

compõem o documento.  

Partimos do pressuposto de que as mudanças propostas pelo documento 

preconizam condições dignas para a realização do trabalho docente. Dessa forma, 

buscamos, através desse instrumento, avaliar a “materialidade” dessa política nas 

escolas de seu município, tomando como exemplo e, ao mesmo tempo, resultado da 

política as condições de trabalho docente.  

Nesse sentido, as questões a seguir visam conhecer o seu cotidiano escolar, 

abordando os aspectos materiais e imateriais envolvidos na relação do trabalho 

docente em sua escola com o contexto mais amplo da referida política. 

Para tanto, é imprescindível a sua participação de maneira bastante sincera. 

Desde já agradecemos a sua compreensão e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Débora Amélia Nunes de Lira – Matrícula nº 2010101092 

Mestranda – Programa de Pós-Graduação em Educação/Centro de Educação/UFRN  
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CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________________________________, RG: 

nº _______________________________, residente e domiciliado (a) à: 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________, autorizo a 

publicação do conteúdo da entrevista escrita concedida à mestranda DÉBORA AMÉLIA 

NUNES DE LIRA, para fins acadêmico-científicos, conforme foi esclarecido na declaração de 

sigilo ético-científico, a qual me foi entregue, devidamente assinada pela pesquisadora.  

 

 

_____________/RN, __________ de outubro de 2010.  

 

 

 

___________________________________________________________________________________  

Entrevistado (a)  

 

Codinome para publicação: ____________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE SIGILO ÉTICO-CIENTÍFICO 

 

 

Eu, DÉBORA AMÉLIA NUNES DE LIRA, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação, sob matrícula de nº 2010101092, declaro para os devidos fins que se fizerem 

necessários que o uso do conteúdo das entrevistas escritas aplicadas junto à 

__________________________________________________________________________________________________ tem a 

finalidade exclusiva de atender aos objetivos acadêmico-científicos da dissertação em 

construção, conforme foi mencionado nas orientações e nos esclarecimentos prévios e, em 

proteção à imagem e a não estigmatização dos sujeitos participantes, utilizaremos 

codinomes ao referenciarmos o seu conteúdo.  

 

 

 

________________/RN, _________ de outubro de 2010.  

 

 

 

Débora Amélia Nunes de Lira 

Mestranda – Programa de Pós-Graduação em Educação/Centro de Educação/UFRN  

Matrícula nº 2010101092 
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Instrumento nº 1 

ENTREVISTA ESCRITA 

 

EIXO I – IDENTIFICAÇÃO 

1) Sexo: 

(      )  Feminino 

(      )  Masculino 

2) Idade: ____________________ anos. 

3) Natalidade: 

3.1)  Município: ________________________________________________________ 3.2) Estado: _________ 

3.3)  Zona: (      ) Urbana  (      ) Rural 

4) Onde mora atualmente: 

4.1)  Município: _________________________________________________________ 4.2) Estado: __________ 

4.3)  Zona: (      ) Urbana  (      ) Rural 

5) Desde quando mora neste local? _______________________________________________________ 

6) Pretende morar em outra localidade? (      ) Sim  (      ) Não 

7) Se pretende morar em outro lugar, qual (is) o (s) motivo (s)? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

8) Escola (s) em que leciona: 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

EIXO II – CONDIÇÕES DE TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

A) FORMAÇÃO 

9) Qual é nível de sua formação? 

(      )  Ensino Fundamental 

(      )  Ensino Médio 

(      )  Magistério (médio)  

(      )  Magistério Superior: Pedagogia 

(      )  Outra Licenciatura  

(      )  Pós-graduação. Especificar: _____________________________________________________________ 

(      )  Outro. Especificar: _______________________________________________________________________ 
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10) Essa formação te dá os subsídios necessários à realização das atividades que 

desempenha na escola? (      ) Sim (      ) Não   

Por quê?_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

11) Existem reuniões e/ou cursos de formação para a capacitação e/ou momentos para 

pensar sobre a prática dos docentes da escola? (      ) Sim           (      ) Não 

12) Se a resposta anterior foi positiva, quem promove esses encontros? 

(      )  A própria escola, através da equipe gestora e de coordenação pedagógica; 

(      )  A Secretaria Municipal de Educação; 

(      )  A Secretaria Estadual de Educação; 

(      )  Outras instâncias. Especificar: __________________________________________________________ 

13) Esses momentos de formação te ajudam a refletir e a reelaborar a sua prática em sala de 

aula? (      ) Sim               (      ) Não 

14) Qual a periodicidade desses encontros?  

(      )  Quinzenal            (      ) Mensal   (      ) Bimestral  (      ) Semestral 

(      )  Anual  (      ) Outra. Especificar: ________________________________________________ 

 

B) REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 

15) Como foi a forma de sua contratação? 

(      )  Contrato temporário    (      ) Concurso público (      ) Nomeação 

(      )  Outro. Especificar: _______________________________________________________________________ 

16) O (s) seu (s) contrato (s) de trabalho está (ão) vinculado (s) ao (à): 

(      )  Estado     (      ) Município (      ) Empresa privada/ terceirizada 

(      )  Outro. Especificar: ________________________________________________________________________ 

17) Há quanto tempo tem esse (s) vínculo (s) empregatício (s)? 

________ anos_________meses (1º vínculo) 

________ anos_________meses (2º vínculo) 

18) Qual é a sua carga horária semanal de trabalho na(s) escola (s) em que trabalha? 

_________________________________________________________________________________________________ 

19)  Qual é o valor do seu (s) salário (s) em reais (R$)? 

_________________________________________________________________________________________________ 

20)  Além das horas previstas em seu contrato de trabalho, você dedica mais horas de 

trabalho às atividades da (s) escola (s)? 

(      )   Sim  (      ) Não 

21)  Se sua resposta foi positiva, quanto tempo a mais você dedica às atividades de: 
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a) Planejamento: ____________________________________________________________________________ 

b) Correção de atividade dos alunos: _______________________________________________________ 

c) Preenchimento de relatórios: ____________________________________________________________ 

d) Outras (especificar): ______________________________________________________________________  

22) Além da docência, você desenvolve outra (s) atividade (s) remunerada (s)? 

(      )  Sim  (      ) Não 

23) Qual (is) atividade (s)? 

_________________________________________________________________________________________________ 

24) Qual o seu nível de satisfação com o trabalho/profissão docente? Atribua um conceito de 

0 a 5, sendo 0 para muito insatisfeito e 5 para muito satisfeito. 

(      )  Por que atribuiu esse conceito? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

25) Pensa em mudar de emprego? 

(      )  Sim   (      ) Não 

26) Em caso afirmativo, qual seria esse outro emprego? Por que acha esse emprego atrativo? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

C) ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

27) Assinale o ano do Ensino Fundamental em que leciona: 

(      )  1º Ano         (      ) 2º Ano (      ) 3º Ano     (      ) 4º Ano         (      ) 5º Ano  

(      ) 6º Ano         (      ) 7º Ano (      ) 8º Ano     (      ) 9º Ano 

(      )  Turma multisseriada – Quais níveis ou anos? ___________________________________________ 

28) Se exerce a docência no Ensino Médio, marque o (s) ano (s) em que leciona: 

(      )  1º Ano         (      ) 2º Ano (      ) 3º Ano 

29) Atua como professor na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos)? 

(      )  Sim         (      ) Não  

30) Em que turno (s) leciona? 

(      )  Matutino 

(      )  Vespertino 

(      )  Noturno 
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31) Com quantos alunos trabalha? (Se trabalhar em mais um turno, especificar a quantidade 

de alunos em cada turno). 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

32) Qual a faixa etária dos alunos com que trabalha? 

___________________________________________________________________________________________________ 

33) Só responda se for professor de turma multisseriada:  

Qual a metodologia utilizada para trabalhar com os alunos? 

(      )  Desenvolve o mesmo planejamento para todos os alunos 

(      )  Desenvolve um planejamento próprio para cada ano 

(      )  Utiliza a metodologia do programa Escola Ativa (Cadernos de Ensino-Aprendizagem/ 

Cantinhos de Aprendizagem/ Gestão Estudantil) 

(      )  Outros. Especificar: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

34) Você encontra dificuldades em desempenhar as atividades relativas à docência? 

(      )  Sim   (      ) Não 

35) Em caso afirmativo, cite quais são essas dificuldades. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

36) De que maneira lida com essas dificuldades? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

D) FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

37) A escola organiza o seu calendário de aulas e férias em função dos períodos de safra e 

entressafra e/ou das atividades produtivas da comunidade? 

(      )  Sim   (      ) Não 

38) Em caso afirmativo, explique como se dá essa organização. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

39) Existe uma época do ano em que os seus alunos faltam as aulas com mais frequência? 

(      )  Sim   (      ) Não 

40) Se existe, qual (is) o (s) motivo (s) que leva (m) os seus alunos a se evadirem nessa época 

do ano?  

(      )  Doença 

(      )  Trabalho em casa 

(      )  Trabalho fora de casa 

(      )  Problemas com o transporte escolar 

(      )  Outro (s) motivo (s). Qual (is)? _________________________________________________________  

 

E) ESTRUTURA FÍSICA 

41) A (s) escola (s) em que você trabalha possui energia elétrica? 

(      )  Sim        (      ) Não 

42) Possui água encanada? (      ) Sim        (      ) Não 

43) A (s) escola (s) possui (em) biblioteca? (      ) Sim        (      ) Não 

44) Se a resposta anterior foi positiva, ela possui um acervo organizado, ambiente arejado e 

iluminado? Descreva como é esse ambiente. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

45) Quando e como a biblioteca é utilizada?  

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

46) Os alunos podem realizar empréstimos dos livros da biblioteca?  

(      )  Sim  (      ) Não 

47) A (s) escola (s) em que você trabalha possui (em) laboratório de informática ou 

computadores para uso dos estudantes?  (      ) Sim   (      ) Não 

48) Em caso positivo, eles estão em boas condições de uso? (      ) Sim           (      ) Não 

49) Possuem acesso à internet? (      ) Sim  (      ) Não 

50) Que atividades pedagógicas são desenvolvidas através dos computadores? Quando os 

alunos têm acesso a eles e quem orienta essas atividades? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

51) A (s) escola (s) possui (em) equipamentos de televisão, vídeo, aparelho de DVD, aparelho 

de som? (      ) Sim   (      ) Não 

52) Em caso positivo, como, quando e com que objetivos são utilizados?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

53) A (s) escola (s) possui (em) pátio escolar e/ou espaço para ensino de práticas esportivas, 

culturais etc.? (      ) Sim        (      ) Não 

54) A (s) escola (s) possui (em) carteiras, mesas e cadeiras individuais para o professor e os 

alunos? (      ) Sim        (      ) Não 

55) Estão em boas condições de uso? (      ) Sim        (      ) Não 

56) A (s) escola (s) possui (em) mobília escolar suficiente (estantes, armários etc.)?  

(      )  Sim        (      ) Não 

57) Estão em boa condição de uso? (      ) Sim        (      ) Não 

58) A (s) escola (s) possui (em) cozinha, refeitório, banheiros?  

(      )  Sim        (      ) Não 

59) Estão em boas condições de uso?  

(      )  Sim        (      ) Não 

60) A (s) escola (s) possui (em) água filtrada ou tratada? Há filtros ou algum tipo de 

tratamento de água que permite a disponibilização de água potável a todos?  

(      )  Sim        (      ) Não 

61) Os filtros ou bebedouros estão em boas condições de uso?  

(      )  Sim        (      ) Não 

62) De maneira geral, como você avalia as condições de trabalho para o exercício da docência 

na sua escola? 

(      ) Excelente  (      ) Boas (      ) Regular     (      )Ruins  (      ) Péssimas  

63) De que maneira você avalia a relação das condições de trabalho docente em sua escola 

com a sua prática desenvolvida em sala de aula?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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F) TRANSPORTE ESCOLAR 

64) Os seus alunos utilizam o transporte escolar disponibilizado pela Secretaria de Educação 

para se deslocar de suas casas até a escola? (      ) Sim        (      ) Não 

65) Se a resposta anterior foi positiva, o transporte utilizado está em boas condições de uso? 

 (      ) Sim        (      ) Não 

66) Seus alunos levam, em média, quanto tempo no trajeto para chegar à escola? 

_________h___________min 

67) Você utiliza algum tipo de transporte para se deslocar de sua residência até a escola? 

(      )  Sim        (      ) Não 

68) Que tipo de transporte você utiliza? 

________________________________________________________________________________________________________ 

69) Se você depende do transporte disponibilizado pela Secretaria de Educação, como 

considera as condições de uso desse veículo? 

(      )  Ótima      (      ) Boa    (      ) Regular          (      ) Ruim         (      ) Péssima 

 

EIXO III – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

70) A (s) escola (s) em que você trabalha possui (em) o Projeto Político-Pedagógico (PPP)? 

(      )  Sim  (      ) Não 

71) Você participa (ou) da elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) de sua escola? (      

) Sim  (      ) Não 

72)  Em caso positivo, informe qual (is) a (s) forma (s) de sua participação: 

__________________________________________________________________________________________________ 

73) Você considera o PPP importante para realização e organização do trabalho docente, 

bem como para democratização da gestão escolar? 

(      )  Sim  (      ) Não 

74) Em caso positivo, comente como você relaciona o PPP na organização e realização de 

suas aulas.  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

75) Você participa do Conselho Escolar da (s) escola (s) em que trabalha? 

(      )  Sim  (      ) Não 

76) Em caso positivo, informe qual a forma de sua participação: 
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

EIXO IV – ENGAJAMENTO POLÍTICO 

77) Pertence a alguma associação de classe ou grupo? (      ) Sim        (      ) Não 

Qual (is)? 

(      )  Associação de professores 

(      )  Associação de pais 

(      )  Conselho Escolar 

(      )  Sindicato de professores 

(      )  Movimentos sociais. Qual (is)? _________________________________________________________ 

(      )  Outras associações ou grupo. Qual (is)? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

78) Qual a razão que o (a) leva a participar dessa organização social? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

EIXO V – IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS 

79) A escola realiza/realizou atividades formativas com os docentes e a comunidade escolar 

visando a discussão dos princípios e determinações estabelecidos nas Diretrizes Operacionais 

para Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) – Resolução 01/2002? 

(      )  Sim (      ) Não 

80) Que estratégias de formação, nessa perspectiva, foram realizadas? 

(      )  Reuniões  (      ) Seminários 

(      )  Outros. Especificar: ______________________________________________________________________ 

81) Qual a periodicidade dessas atividades? 

(      )  Quinzenal    (      ) Mensal   (      )Bimestral  (      ) Semestral 

(      )  Anual  (      ) Outra. Especificar: ______________________________________________ 

82) Você considera essas ações relevantes para o desenvolvimento de suas atividades na 

escola? Em que medida esses encontros te ajudam a repensar a sua prática?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 


