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RESUMO 

__________________________________________________________ 
 

 

Este trabalho intitulado “Os Impactos do PARFOR na Educação do Campo como Política de 

Formação para a Prática Pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia da UESB, em Vitória 

da Conquista/BA” teve como finalidade analisar os impactos do PARFOR como política de 

formação inicial na prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, 

que atuam em espaços campesinos de Vitória da Conquista, obedecendo ao recorte temporal de 

2012-2015. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) tem 

contribuído para a formação inicial de professores que não possuem a habilitação exigida pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96. Para tanto, utilizamos o 

método Materialismo Histórico Dialético, com enfoque na abordagem qualitativa, tendo como 

base o Estudo de Caso e a referência metodológica dialética para a análise dos dados que foram 

coletados através de fontes documentais, entrevistas semiestruturadas realizadas com o 

Coordenador Geral, a Coordenadora do Curso de Pedagogia e os Professores da disciplina de 

Educação do Campo do PARFOR/UESB; e questionários que foram aplicados junto aos Egressos 

do Curso de Pedagogia que exercem a docência em escolas localizadas nos espaços campesinos 

do referido município. A trajetória deste trabalho se materializou na análise das Políticas Públicas 

Educacionais para a Formação de Professores e a Educação do Campo, versando sobre o 

PARFOR e as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo, as quais estão vinculadas aos 

Movimentos Sociais, analisando os impactos da formação no PARFOR/UESB para a prática 

pedagógica daqueles que atuam nos espaços do campo. As análises dos dados permitiram 

conhecer os aspectos que direcionam o percurso de formação e do desenvolvimento profissional 

dos Egressos do Curso de Pedagogia, bem como as contradições que caracterizam o 

distanciamento entre o instituinte e o instituído para os espaços educativos campesinos 

municipais de Vitória da Conquista. Constatamos, portanto, que o processo formativo desses 

profissionais ainda apresenta um descompasso entre o proposto e a realidade diária, haja vista que 

os Egressos desejam melhores condições em seus espaços de atuação e apontam que existe certa 

distância entre a teoria e a prática, a qual não concretiza uma educação voltada para as 

transformações sociais, senão uma educação imaginária que contribui para a perpetuação e a 

legitimação do sistema capitalista. O processo formativo do PARFOR/UESB para a Educação do 

Campo é ainda incipiente e os professores, enquanto agentes de transformações sociais, devem 

refletir, por meio do movimento da práxis, sobre seu papel no contexto em que estão inseridos e 

as Instituições de Ensino Superior precisam materializar uma formação contra hegemônica de 

professores para que estes possam atuar, resistir e romper com a lógica do capital. 
 

 

Palavras-Chave: Educação do Campo; Formação de Professores; Políticas Públicas; Prática 

Pedagógica. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

__________________________________________________________ 
 

 

This project, entitled "The Impacts of PARFOR on Rural Education as a Training Policy for the 

Pedagogical Practice of Graduates of the UESB Pedagogy Course in Vitória da Conquista / BA" 

is aimed at analyzing the impacts of PARFOR as a policy of initial training in the pedagogical 

practice of the Egresses of the Pedagogy Course of PARFOR / UESB, which work in rural areas 

of Vitória da Conquista, obeying the temporal cut of 2012-2015. The National Plan for the 

Training of Basic Education Teachers (PARFOR) has contributed to the initial training of 

teachers who do not have the qualification required by the National Education Guidelines and 

Bases Law (LDBEN) nº 9.394 / 96. For that, we used the Dialectical Historical Materialism 

method, focusing on the qualitative approach, based on the Case Study and the dialectical 

methodological reference for the analysis of the data that was collected through documentary 

sources, semi-structured interviews with the General Coordinator, the Pedagogy Course 

Coordinator and the PARFOR / UESB Rural Education subject Teachers, and questionnaires that 

were applied to the Egresses of the Pedagogy Course that teach in schools located in the rural 

areas of said municipality. The trajectory of this work came about in the analysis of Public 

Educational Policies for Teacher Training and Rural Education, focusing on PARFOR and the 

Operational Guidelines for Rural Schools, which are linked to Social Movements, analyzing the 

impacts of training in PARFOR/UESB for the pedagogical practice of those who work in the 

countryside. The analysis of the data made known the aspects that guide the training and 

professional development of the graduates of the Pedagogy Course, as well as the contradictions 

that characterize the distance between the institution and the present reality in the municipal 

educational spaces of Vitória da Conquista. We therefore find that the formative process of these 

professionals still presents a mismatch between the proposed and the daily reality, since the 

Egresses desire better conditions in their work spaces and point out that there is a certain distance 

between theory and practice, which does not materialize an education directed to social 

transformations, but an imaginary education which contributes to the perpetuation and 

legitimation of the capitalist system.  We conclude, therefore, that the PARFOR/UESB formative 

process for Rural Education is still incipient and teachers, as agents of social transformation, 

must reflect, through the movement of praxis, on their role in the context in which they are 

inserted and that the Institutions of Higher Education need to bring about training against 

hegemony of teachers so that they can act, resist and break apart from the logic of capital. 

 

Keywords: Rural Education; Teacher Training; Public Policy; Pedagogical Practice. 
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INTRODUÇÃO 

__________________________________________________________ 
 
 

Que tipo de sociedade é esta, em que se encontra a mais profunda solidão no 

seio de tantos trilhões; em que se pode ser tomado por um desejo implacável de 

matar a si mesmo, sem que ninguém possa prevê-lo? Tal sociedade não é uma 

sociedade; ela é como diz Rousseau, uma selva, habitada por feras selvagens. 

(MARX, 2006, p. 28). 

 

Educação e trabalho ou educação e formação são condições constituídas por processos 

históricos que condicionam a subserviência dos profissionais da educação ao capitalismo, pois 

quando a educação afasta essas nuances, ela legitima a subordinação e a falta de emancipação do 

ser humano e se estabelece como categoria eminente do capital. 

Dessa forma, a formação de professores da Educação Básica emerge no ápice das 

discussões voltadas para o sistema educativo, principalmente, após a implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9394/96 também chamada de LDB) que 

atribui ao Ensino Superior a formação desses profissionais, como espaço adequado para a 

resolução de inúmeros problemas educacionais. 

A LDB também trata da especificidade da Educação do Campo, sobretudo em seus 

Artigos 23 e 28, ao enfatizar que os sistemas de ensino devem propiciar as adaptações necessárias 

para que a Educação Básica de forma adequada seja na definição curricular, na organização 

escolar ou quanto à elaboração do calendário escolar e das metodologias que favoreçam o ciclo 

agrícola, as condições climáticas e o trabalho no campo.  

 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, aprovadas 

pela Resolução CNE/CEB nº 1/2002, buscam oportunizaras políticas públicas firmadas nas 

instâncias diversas que envolvem o campo, como a cultura, a política, a economia, a coletividade, 

o gênero e a etnia, legitimando assim, uma identidade própria para as escolas do/no e para o 

campo, preservando os princípios da política de igualdade social. A Educação do Campo é uma 

conquista que provém da luta de classe entre os trabalhadores camponeses e os posseiros, ou seja, 

a classe burguesa que detém os meios de produção e a nação brasileira, a qual é considerada 

responsável pela disseminação das desigualdades sociais. 
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Nesse patamar de discussões se encontra também, a educação dos povos campesinos que, 

além de lutarem pela terra, desejam melhores condições de vida e de trabalho nas mais distintas 

regiões do Brasil, representados pelo movimento de luta e organização dos trabalhadores rurais, 

como por exemplo, o Movimento dos Sem Terra (MST) dentre outros, firmado no final do século 

XX e início do século XXI, em prol de um paradigma social que corresponda com a realidade e a 

fixação do homem no campo. No entanto, esse paradigma não foi ainda em sua plenitude 

concretizado, pois existe uma lacuna entre o proposto pelas legislações e essa especificidade, no 

tocante à vinculação entre as teorias e as práticas educativas que configuram esse cotidiano, ou 

seja, há uma discrepância entre o real ou o instituído, também denominado por Tavares (2003, p. 

84), como “dimensão estabelecida” e o ideal ou o instituinte que advém da “dimensão a 

estabelecer” (Ibid., p. 98), nesse cenário de desafios, inconstâncias e contradições.  

Ao nos deparamos com o processo formativo para os profissionais que atuam em escolas 

do campo através da revisão bibliográfica, especialmente na busca de pesquisas para análise do 

Estado da Arte no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2017) acerca dessa formação pelo Plano Nacional de 

Formação para Professores da Educação Básica (PARFOR) para esses profissionais, obedecendo 

ao recorte temporal estabelecido para a pesquisa, percebemos a ausência materializada, a qual 

certamente contribui para o silenciamento dessa dinâmica tão crucial para a educação brasileira. 

Existem inúmeros trabalhos de pesquisa que se voltam para as políticas educacionais, como o 

PARFOR, por exemplo, bem como sobre a Educação do Campo, em sua totalidade, mas quanto 

aos profissionais que obtiveram formação por meio desse Plano e que atuam nos espaços 

campesinos, os dados são muito limitados, pois dos setenta e cinco (75) trabalhos encontrados 

nos termos estabelecidos para a busca sobre o PARFOR, apenas um (01) correspondia à 

Educação do Campo, número aquém diante do universo das setenta e cinco (75) pesquisas 

encontradas.   

Muitas mudanças nortearam a trajetória de formação dos professores no cenário brasileiro 

por meio do aprofundamento das políticas implementadas como a LDB nº 9.394/96, as várias 

Diretrizes, os Pareceres e os diversos Programas, entre outros documentos que apontam os 

processos formativos dos professores como precedentes para melhorar a qualidade da Educação 

Básica.  
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Na esteira dessas mudanças exige-se do professor uma formação mais desafiadora, 

imbricada pela modernização dos saberes e habilidades múltiplas, atribuindo às Universidades o 

desafio de acompanhar não apenas as transformações sociais, mas também o desenvolvimento 

tecnológico, cuja finalidade consiste em formar professores mais eficientes e preparados para o 

mundo social do trabalho. 

 De acordo com Tardif (2002, p. 180), uma das missões das Universidades é “[...] 

enriquecer a capacidade de discernimento, fornecendo aos alunos uma sólida cultura geral que 

teria justamente como base a descoberta e o reconhecimento do pluralismo dos saberes que 

caracteriza a cultura contemporânea e a cultura educativa atual”. Assim, essa missão tem como 

finalidade formar professores com qualidade social para responder aos desafios sociais 

contemporâneos e nesse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, 

por meio do Parecer CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003, indicam que todo e qualquer curso 

de graduação idealize “[...] a formação de nível superior como um processo contínuo, autônomo e 

permanente [...]”, além de considerar essa formação como “um referencial para a formação de 

profissional em permanente preparação [...]”. (BRASIL, 2003). 

Nessa perspectiva, o Governo Federal designou a Política Nacional de Formação de 

Professores do Magistério da Educação Básica por meio do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009, ora revogado pelo Decreto nº 8.752/2016a e, com essa política constituiu o PARFOR, em 

30 de junho de 2009, com o objetivo de “[...] organizar, em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais 

do Magistério para as redes públicas da Educação Básica”.  

Portanto, esse Plano oferece Cursos de Licenciatura na modalidade presencial e a 

distância, conferindo à Primeira Licenciatura o maior número de cursos destinados aos 

professores que não possuem formação em Nível Superior e à Segunda Licenciatura em 

quantidade menor de cursos para os professores que possuem Cursos de Licenciatura, mas 

encontram-se atuando fora de sua área de formação. (BRASIL, 2009a). 

Para tanto, tomou-se como espaço de investigação o Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista/BA. A opção pelo 

Curso de Pedagogia se justifica por ser este um curso destinado “[...] à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental [...] e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” 

(BRASIL, 2006a).  

Ao discutir de forma mais específica sobre as responsabilidades do curso de Pedagogia, 

Pimenta (2004, p. 10) salienta que “É preciso que os cursos assumam a responsabilidade de 

formar seus pedagogos, com condição legal de inserção no mundo social do trabalho” e chama a 

atenção para a distinção entre mercado do trabalho e mundo social do trabalho. Quando se pensa 

em uma formação voltada para o mercado do trabalho, a educação passa a ser vista como um 

produto, um serviço, de caráter mercadológico, característico do sistema capitalista, mas quando 

se vislumbra uma formação para a inserção no mundo social do trabalho, a educação passa a ser 

uma condição propulsora de mudanças nas mais distintas formas e processos educativos, políticos 

e sociais, portanto, de caráter emancipador. 

Dessa forma, o Pedagogo, visto como profissional habilitado para atuar como docente na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental é também um “profissional que 

estuda e que se insere na práxis da educação na sociedade” (Ibid., p. 08). Ademais, é na formação 

inicial que o professor deve aprender e refletir sobre as suas práticas, remodelando-as em meio às 

diversas experiências, situações e interações pelas quais vivenciam os professores em formação. 

(IMBERNÓN, 2002). 

 Nesse cenário de incertezas, contradições e descompromissos por parte dos governantes, é 

que apresentamos a presente pesquisa intitulada “Os impactos do PARFOR na Educação do 

Campo como política de formação para a prática pedagógica dos Egressos
1
 do Curso de 

Pedagogia da UESB, em Vitória da Conquista/BA”. Contudo, esta pesquisa nasce de um projeto 

de pesquisa macro que tem como objetivo analisar o impacto das políticas públicas educacionais 

que compõem o Plano de Ações Articuladas (PAR) em três municípios baianos, a saber: Vitória 

da Conquista, Itabuna e Ilhéus. O referido projeto é financiado pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Santa Cruz, com o CAEE nº 

47785615.7.0000.5526, de acordo com o Parecer nº 1.235.405, desenvolvido pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo (GEPEMDEC) que 

                                                           
1
De acordo com o Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa (2001, p. 251), a palavra “egresso” tem como 

significado “aquele que saiu, se afastou [...]”. Dessa forma, consideramos “Egressos” nesta pesquisa, aqueles que 

concluíram o Curso de Pedagogia e encontram-se atuando nos espaços educativos do campo. 
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faz parte do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Ciências Humanas (CEPECH), do qual 

faço parte, contribuindo com as pesquisas. 

 Destarte, a ideia de realizar uma pesquisa voltada para os impactos do PARFOR na 

prática pedagógica dos educadores do campo, egressos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no período de 2012 a 2015
2
, emergiu a partir de uma 

intenção pessoal não apenas de continuar pesquisando sobre a formação do professor, visto que 

pesquisei sobre o PARFOR no Mestrado em Docência Universitária, pela Universidade 

Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina; além de fazer parte do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Didática, Formação e Trabalho Docente (DIFORT/CNPq) e atuar como professora 

no PARFOR/UESB, mas também pelo desejo de ampliar o foco para a educação campesina, 

devido a sua relevância para a sociedade e o cenário municipal educativo, pois a área de 

conhecimento sobre a Educação do Campo encontra-se desprovida de aprofundamento, 

principalmente, na região Sudoeste da Bahia. Ainda por ter começado minha trajetória 

educacional no campo, exercido recentemente a função de gestora em escolas do campo e por 

militar em favor dessa educação, bem como pelos estudos já realizados por mim, no Grupo de 

Estudos e Pesquisa Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo 

(GEPEMDEC/CEPECH), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), o qual se encontra 

em plena atividade, também, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e pelo 

desejo de me tornar pesquisadora neste campo do conhecimento, haja vista que trago em minha 

história pessoal e profissional uma identidade campesina. 

Nesse contexto, nos dedicamos a verificar se a política de formação, o PARFOR, tem 

impactado a prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia da UESB, que atuam em 

espaços campesinos do município de Vitória da Conquista/BA, levando em consideração as 

legislações que versam sobre as políticas públicas para a formação dos professores em exercício e 

a Educação do Campo, sobretudo a LDB nº 9.394/96 e as Diretrizes Operacionais nº 1/2002, 

elaborada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Câmara de Educação Básica (CEB).  

A materialidade das políticas educacionais voltadas para a formação de educadores do 

campo despertara questionamentos como: De que forma o PARFOR tem impactado na prática 

                                                           
2
Esse recorte temporal se justifica por conta do ano de implantação do PARFOR ter sido em 2009, tendo a primeira 

turma de formação concluído após a implementação dessa política, a partir de 2012. 
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pedagógica dos Egressos do curso de Pedagogia que atuam na Educação do Campo? O trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas tem respeitado a cultura, a identidade e o trabalho dos 

sujeitos que vivem no meio rural? Qual a compreensão e a intencionalidade que se encontram 

presentes para a ressignificação desses espaços educativos, enquanto escolas do campo?  O curso 

de Pedagogia tem oferecido os saberes necessários para o exercício da práxis pedagógica no 

campo? Assim, a busca de respostas para esses questionamentos teve como objetivo analisar os 

impactos do PARFOR como política de formação inicial na prática pedagógica dos Egressos do 

Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, que atuam em espaços campesinos de Vitória da 

Conquista, obedecendo ao recorte temporal de 2012-2015.  

Para o alcance exitoso desse objetivo, estabelecemos os seguintes desígnios: avaliar o 

processo de implantação do PARFOR como política de formação de professores na UESB; 

identificar os alunos Egressos do curso de Pedagogia do PARFOR/UESB que desenvolvem suas 

atividades docentes no espaço campesino de Vitória da Conquista, concluintes no período de 

2012–2015; conhecer a concepção de Educação do Campo para os sujeitos investigados e 

compreender como se dá a inserção curricular da Educação do Campo no Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB, considerando o processo de sua reformulação e implementação, tendo como 

parâmetro as políticas nacionais de Educação do Campo e de Formação de Professor, podendo 

dessa maneira, perceber as ideologias, valores e relações de poder presentes em seu contexto 

educacional, bem como, suas implicações no cotidiano escolar da educação campesina. 

 Vale ressaltar que analisar os impactos dessa política de formação para a prática 

pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia que atuam na Educação do/no e para o Campo, 

torna-se de grande relevância para a Linha de Pesquisa “Políticas Públicas e Gestão da 

Educação” devido a sua natureza investigatória a respeito dessa política de formação, 

principalmente para o meio rural, bem como pela produção de novos conhecimentos que poderão 

assegurar direitos, fortalecer a identidade dos sujeitos que vivem nesse espaço social, 

ressignificar a identidade da escola do campo e refletir sobre os princípios e as matrizes 

curriculares que direcionam tanto a formação desses profissionais quanto a política educacional 

do município envolvido. 

  Como método condutor desta pesquisa, adotamos o Materialismo Histórico Dialético, 

haja vista que o universal ou totalidade, categoria metodológica dessa abordagem, se consolidou 

na investigação das políticas públicas para o processo de formação dos professores e o cenário da 
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Educação do Campo na atual conjuntura, bem como a particularidade do Plano Nacional de 

Formação para Professores da Educação Básica (PARFOR) e a singularidade da realidade 

concreta desse Plano na UESB de Vitória da Conquista/BA. Essa realidade se constitui por meio 

de fenômenos sociais históricos, cíclicos, complexos e antagônicos produtores das mais diversas 

transformações sociais. 

De acordo com Marx (1980, p. 16), no Materialismo Histórico Dialético “a investigação 

tem que apoderar-se da matéria, em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e perquirir a conexão íntima que há entre elas”. Portanto, esse método analisa as 

situações complexas, indo além do imediatismo e da aparência, ou seja, do concreto pensado ou 

abstrato que é estabelecido pelos sentidos; na verdade, tem na complexidade o objetivo de 

desvelar a essência da coisa, com o intuito de compreendê-la para chegar às sínteses das 

múltiplas determinações, ou melhor, o concreto real que transcende da “coisa em si” que 

representa o sujeito na sociedade capitalista, à “coisa para si”, como sujeito que compreende na 

totalidade, agindo de forma autônoma, sem alienação.    

Segundo Kosik (1997, p. 30), quando o homem conhece a realidade de forma imediata, o 

todo é caótico e obscuro, mas quando ele apropria da realidade concreta, esta ocorre pela 

mediação do abstrato, por conta da negação entre o imediato e as revelações concretas; é o 

movimento cíclico “do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno, da parte para o 

todo e do todo para a parte, da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade, do 

objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto”. Assim, quando ele consegue apreender o objeto 

da lógica da abstração para a realidade concreta, ou seja, ele passa a compreender essa realidade 

de forma crítica, constituída pela relação dialética entre o sujeito e o objeto do conhecimento, que 

são vistos como condutores das transformações sociais, pois [...] “as determinações abstratas 

conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento” (MARX, 2001, p. 14).  

Os princípios basilares dos resultados obtidos foram fundamentados nas concepções 

teóricas de Marx, dialogando com autores considerados marxianos, como Mészáros (2007, 2008, 

2011, 2014), Fernandes (2000, 2004), Hage (2005), Santos (2013, 2016), Caldart (2000, 2004, 

2008, 2012), Molina (2012), Taffarel (2005), Frigotto (1996, 2001, 2011), Arroyo (2007), 

Cheptulin (2004) e Kosik (1997), entre outros, que discutem sobre o processo de luta dos 

trabalhadores com vistas à emancipação político/social das minorias no cenário brasileiro, bem 

como, os documentos oficiais selecionados, como as Leis, os Decretos e os Pareceres, 
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catalogados nos acervos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que subsidiaram a construção 

das análises e reflexões que favoreceram a produção de outros conhecimentos.  

Inicialmente, utilizamos fontes bibliográficas em artigos, textos e livros para coletar as 

informações necessárias e elaborar os dados norteadores da pesquisa, como fundantes que 

historicizam o contexto das políticas educacionais de formação dos professores e a luta para a 

efetivação da Educação do Campo, enquanto política pública, as quais possibilitaram ampliação 

de conhecimentos àquilo que está prescrito, ou seja, no bojo das teorias, as práticas são 

manifestações vivas de uma realidade ainda em construção. 

Na pesquisa de campo, os dados foram coletados por meio de análises documentais, 

entrevista semiestruturada e questionário. De acordo com Ludke e André (1986) a entrevista se 

constitui como um instrumento na coleta de dados, permitindo correções, esclarecimentos e 

adaptações na observação das informações desejadas, bem como questionários, pois segundo Gil 

(2008), esta técnica é pertinente quando se pretende atingir muitas pessoas em um grupo e o 

anonimato dos pesquisados, entre outras questões. 

 Utilizamos da entrevista (Apêndices B, C e D) para coletar informações junto aos 

Coordenadores Geral (Apêndice B) e do Curso de Pedagogia (Apêndice C), bem como dos 

Professores da disciplina de Educação do Campo (Apêndice D) do PARFOR/UESB e do 

questionário (Apêndice E) para subsidiar os Egressos com questões indutoras de motes ou 

categorias produtoras de discussões como Concepção de Educação do Campo, Política de 

Formação, o Curso de Pedagogia, a disciplina de Educação do Campo e os impactos dessa 

formação para a prática pedagógica desses participantes. Após análise dos registros escritos, 

buscamos dialogar com as distintas opiniões entre os Egressos, os Coordenadores, os Professores 

e a autora. 

Com efeito, foram dez (10) sujeitos envolvidos nesta pesquisa, sendo seis (06) Egressos 

do Curso Pedagogia pelo PARFOR/UESB, dois (02) Coordenadores (Geral e do Curso de 

Pedagogia) e duas Professoras da disciplina de Educação do Campo. Vale registrar que os 

Egressos estão preocupados em melhorar suas práticas pedagógicas nas escolas do campo 

pertencentes ao sistema público municipal de ensino em que atuam, pois eles pensam e refletem 

sobre as realidades pessoal e profissional experienciadas no PARFOR. Estes participantes se 

mostraram interessados por esta pesquisa e participaram, dando suas contribuições, sempre que 

requisitados. 
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 Após a coleta dos dados, as informações foram sistematizadas e organizadas em figuras, 

quadros, gráficos e tabelas. Antes da realização das entrevistas e da aplicação dos questionários, 

os participantes receberam uma carta explicativa acerca da natureza da pesquisa, seu objetivo 

principal, sua relevância, a necessidade de responderem as questões e os agradecimentos pela 

participação, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 Nesse contexto, observamos a relevância da relação dialética ao reconhecermos os 

envolvidos neste processo como agentes capazes não apenas pela abstração, mas também pela 

legitimação e perpetuação histórica e cultural no tocante à formação do profissional da docência 

brasileira. 

Esta Dissertação está organizada em quatro capítulos, além deste espaço reservado para a 

Introdução que apresenta a temática pesquisada, o problema, a justificativa e os objetivos 

propostos e para as Considerações Finais.  

O primeiro capítulo traça os Caminhos Metodológicos da Pesquisa, elucidando os 

participantes, o método e a metodologia utilizados, com enfoque na abordagem qualitativa, 

centrada no Estudo de Caso, em meio às categorias de conteúdo como o Universal, o Particular e 

o Singular e as categorias metodológicas, como a Totalidade, a Mediação, a Contradição, e a 

Práxis que circulam por todo o objeto de estudo e ao mesmo tempo contribuem para a abstração 

da essência, ou melhor, do real concreto a partir das análises documentais intrínsecas ao objeto 

pesquisado. Os participantes da pesquisa foram: os Egressos do Curso de Pedagogia ofertado 

pelo PARFOR/UESB do campus de Vitória da Conquista/BA, o Coordenador Geral, a 

Coordenadora do Curso de Pedagogia e os Professores da disciplina de Educação do Campo no 

recorte temporal de 2012-2015. 

O segundo capítulo enfatiza as Vias Históricas das Políticas Públicas Educacionais e 

sociais no cenário brasileiro, tomando como princípio as categorias de conteúdo o universal por 

tratar da trajetória das políticas públicas educacionais e a categoria particular o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), o qual se encontra inserido no quadro 

universal das políticas públicas, buscando compreender o sentido das políticas para o Estado e a 

sociedade, como forma de reconhecimento aos avanços, às contradições, retrocessos, 

reformulações e extrusões para a formação social. 

 O terceiro capítulo discorre sobre as Concepções Antagônicas da Formação de 

Professores para a Educação do Campo, expondo o histórico das lutas dos movimentos sociais 
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propaladas no meio rural até a efetivação de uma educação voltada para o homem do campo, 

como garantia de direitos desse cidadão, em meio aos fundamentos teóricos da Educação do/no e 

para o Campo e das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(BRASIL, 2002c) e a categoria da singularidade presente na realidade de Vitória da 

Conquista/BA, cujos resultados pertinentes às mobilizações nos espaços rurais se constituem de 

forma acanhada por conta dos procedimentos contraditórios da classe política que busca 

enclaustrar o homem do campo na redoma da política capitalista. 

O quarto capítulo apresenta os Ecos da Formação no PARFOR/UESB como resultados 

da pesquisa, apontando entre outras questões os impactos e as contradições dessa formação para a 

prática pedagógica dos profissionais que atuam na Educação do Campo do referido município. 

Por fim, são apresentadas Algumas Considerações acerca do processo de implementação 

das políticas de formação do professor no cenário brasileiro, os impactos e as contradições 

advindos dessa formação para esses profissionais que procuram rever sua prática pedagógica 

continuamente em meio aos conhecimentos teóricos adquiridos, visto que a falta de 

conhecimento pode se configurar como um entrave na garantia dos direitos de uma educação de 

qualidade prevista nas legislações vigentes do país. 

Os depoimentos dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa acerca do PARFOR revelam que 

estes veem neste Plano não apenas uma oportunidade para a aquisição da formação inicial, mas 

também um espaço propulsor de reflexão e ampliação do conhecimento que além de remodelar, 

transforma a prática pedagógica quanto ao processo ensino e aprendizagem dos alunos, além de 

despertar o professor para o exercício de sua profissão, munindo-o com atitudes reflexivas, 

críticas e participativas e a necessidade de uma atuação com responsabilidade, compromisso, 

dedicação e determinação, subsídios tão necessários ao profissional da docência. 
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CAPÍTULO I 

1. CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

__________________________________________________________ 
 

 

Meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método 

hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, 

que ele, sob o nome de Ideia, chega mesmo a transformar num sujeito 

autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a 

manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais 

do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. (MARX, 2001, 

p. 83). 

 

 Este capítulo tem como finalidade apresentar os caminhos percorridos, ou seja, a 

metodologia utilizada para se chegar ao recorte pesquisado acerca dos impactos do PARFOR na 

Educação do Campo enquanto Política de Formação para a Prática Pedagógica dos Egressos do 

Curso de Pedagogia da UESB, em Vitória da Conquista/BA. 

 

1.1 Abordagem Metodológica 

 

O método é fundamental para a construção do conhecimento tanto teórico quanto 

empírico, sendo também, responsável pela direção do desenvolvimento dessa pesquisa 

acadêmica, não como um conhecimento imutável, estático e ausente ao objeto pesquisado, mas 

como um conhecimento passível de transformações próprias da realidade que são pertinentes ao 

dinamismo e à contrariedade de toda pesquisa.  

Para compreender esse dinamismo e essa contradição, é necessário abarcar as nuances que 

interferem nos alvitres humanos que são visíveis aos olhos, uma vez que agindo assim, o 

pesquisador pode desvendar a subjacência presente na manifestação de um acontecimento, bem 

como analisar, de forma mais profunda, as estruturas histórica, social e política das contradições e 

das complexidades que permeiam as relações pertencentes ao contexto de atuação do sujeito que, 

além de estar presente no processo histórico, influenciando e sendo influenciado, também é 

construtor da e para essa história.  



30 

 

A compreensão do método é imprescindível para toda pesquisa, uma vez que este 

descreve o caminho a ser seguido e para fundamentar nossa pesquisa, adotamos como orientação 

metodológica o Materialismo Histórico Dialético, o qual busca conhecer as relações concretas e 

efetivas por trás dos fenômenos. Com base nessa questão marxiana, Walhens (apud KOSIK, 

1997, p. 17) afirma que “O marxismo é o esforço para ler, por trás da pseudoimediaticidade do 

mundo econômico reificado as relações inter-humanas que o edificaram e se dissimularam por 

trás de sua obra”, ou seja, esse entendimento vai além do fenômeno, constituindo o que vem a ser 

a coisa em si que difere do fenômeno e desponta de forma intermediária a ele. 

De acordo com Cheptulim (2004), o Materialismo Histórico Dialético analisa as formas 

gerais do ser histórico, bem como os aspectos e os vínculos gerais da realidade e as leis que 

refletem essa realidade na consciência dos homens. Assim, o enfoque teórico marxista fornece 

subsídios que tornam visíveis a realidade e para apreender o real é necessário basearmos nos 

fenômenos que surgem a partir das contradições e relações entre a universalidade, tomando como 

referência as políticas públicas para a formação do professor no cenário brasileiro, a 

singularidade do Plano Nacional de Formação de Formação dos Professores da Educação Básica 

(PARFOR) e a particularidade que representa a realidade do PARFOR na UESB, campus de 

Vitória da Conquista/BA, haja vista que “o concreto real é observado a partir do seu 

desenvolvimento histórico, da sua gênese e desenvolvimento, e captado por meio das categorias 

mediadoras que possibilitam a sua compreensão numa totalidade” (SANTOS, 2016, p. 5). No 

entanto, à medida que verificamos o conhecimento legítimo e intrínseco da singularidade que 

permeia o objeto concreto da realidade pesquisada, nos deparamos com as contradições. 

Nessa perspectiva, é necessário fazer a distinção entre o concreto pensado e o concreto 

real: enquanto o concreto pensado se efetiva pela abstração das coisas, o qual é estabelecido pelos 

sentidos e se volta para as aparências, o concreto real se refere à essência das coisas, ou seja, o 

todo, buscando compreendê-lo para se chegar, então, à síntese das múltiplas determinações. 

Podemos afirmar, então, que as respostas para os fenômenos sociais, no materialismo 

histórico, estão implantadas nos ambientes materiais em que se encontram os sujeitos, e isso 

significa que em meio a tantas situações materiais existentes na sociedade capitalista, os diversos 

sujeitos são moldados de acordo com a sua situação econômica. Consequentemente, isso eclode 

nas diferenças sociais, que para Marx, são molas propulsoras de conflitos entre os grupos de 

indivíduos que são dominados pelas distintas realidades materiais. Nesse viés, ele analisa a 
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maneira adequada para compreender a realidade em meio ao pensamento e as categorias 

materiais pelas quais os homens vivem e produzem, conforme evidencia o trecho que se segue: 

 

[...] na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura 

jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência 

social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida 

social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina sua 

consciência. (MARX, 2008, p. 47). 

 

 

As ideias de Marx evidenciam atributos do materialismo histórico, uma vez que ele 

aponta questões concernentes às condições objetivas e subjetivas que estruturam e articulam as 

relações de produção vividas pelos homens. (ROSSI, 2014).  

Concomitante a isso, Kosik (1997) sinaliza que não basta observar a aparência do objeto, 

mas é preciso avançar para as estruturas de sua composição social e complexa com o objetivo de 

se chegar à essência e a sua totalidade. Para esse autor, é a partir do movimento de ascensão que 

se chega à totalidade concreta e isso significa a “realidade como um todo estruturado, dialético, 

no qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido”. (KOSIK, 1997, p. 44). Nessa perspectiva, a totalidade não se compõe de várias 

partes, desconectadas e isoladas para a formação do todo, no prisma antagônico, a totalidade 

ocorre em um todo articulado, contraditório, contrário e desigual, numa recíproca conexão e 

mediação entre as partes, pois assim é que a existência social da vida humana se desenvolve. 

Portanto, analisar os impactos da formação do professor que atua na Educação do Campo 

demanda compreender essa modalidade como espaço de luta por uma educação omnilateral, ou 

seja, uma educação integral, levando em consideração que o campo pode ser visto como um 

espaço de lutas sociais que conglomeram terra e educação, e que, de acordo com a história, este 

se apresenta como lugar que alvitra pela formação unilateral, a qual distancia o homem ou 

trabalhador do campo das reais possibilidades que o definem como componente do todo. 

Para Minayo (2004), a dialética se volta para as relações estabelecidas entre o indivíduo e 

a sociedade, as ideias e a base material, a realidade e a sua compreensão, através da ciência e os 

cursos que destacam o sujeito histórico e a luta de classes. 
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Nessa perspectiva, a pesquisa é dialética e traz em si a abordagem quali/quantitativa, pois, 

segundo Cheptulin (2004), 

 

A definição da qualidade como determinismo interno da coisa é insuficiente, já 

que não coloca em evidência o conteúdo da categoria considerada, não permite 

que seja distinguida, não apenas de toda a série de outras categorias da dialética, 

mas também da categoria de “quantidade” que lhe é organicamente ligada. 

(CHEPTULIN, 2004, p. 203). 

 

 

Portanto, o autor supracitado afirma que essas categorias não podem constituir seu próprio 

conteúdo, uma vez que tanto a categoria da qualidade quanto da quantidade reflete as 

semelhanças que são vistas como especificidades das categorias da “totalidade”, e as diferenças, 

as quais são pertencentes ao “particular” e ao “singular”. Ademais, ambas estão organicamente 

ligadas. (CHEPTULIN, 2004, p. 205). 

Para melhor compreensão do objeto estudado, bem como para considerarmos a realidade 

da totalidade concreta, utilizamos as categorias do método dialético, a saber: totalidade, 

contradição, mediação e práxis, consideradas por Kuenzer (1998, p. 64 e 66), como categorias 

metodológicas 

 

[...] as quais deverão dar suporte à relação pesquisador-objeto de pesquisa 

durante todo o desenrolar do trabalho, iluminando todos os procedimentos.  

[...] A enunciação das categorias metodológicas não é suficiente para a definição 

da metodologia da investigação, uma vez que elas correspondem às leis 

objetivas, e, portanto universais, no sentido de que permitem investigar qualquer 

objeto, em qualquer realidade. Mas, se estas categorias são universais e 

concretas, não substituem a investigação e o contato com o conteúdo na 

compreensão de um objeto tomado na especificidade de sua relação com outros 

objetos e com a totalidade. 

 

 

As categorias metodológicas dão suporte à pesquisa por meio da práxis, totalidade, 

contradição e mediação. Elas correspondem às leis objetivas e, portanto universais, por 

permitirem investigar todo e qualquer objeto, em qualquer realidade. (TAFFAREL, 2005). 

Dessa forma, organizamos, sistematizamos e analisamos as informações coletadas, 

levando em consideração as analogias, as especificidades e as contradições coevas na realidade 

material, partindo do universal para o particular. 

As abstrações do conhecimento real só serão possível a partir de uma investigação 

criteriosa, com a aplicabilidade coerente do conjunto das propriedades categoriais exigido pelo 
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método materialismo histórico o que, consequentemente, irão contribuir para desvelar a essência 

dessa realidade aparente.   

De acordo com Masson (2012), apreender a realidade em sua totalidade significa 

compreender o conjunto amplo das relações em suas particularidades e detalhes captados na 

totalidade, vista como totalidade das totalidades. Nesse percurso, consideramos as contradições 

que se movem e se transformam pela trajetória histórica do ser e do pensar, as quais contribuem 

para a efetivação de uma realidade pertencente de um estado qualitativo para outro e, tomando 

como base a categoria da mediação, buscamos conexão entre os aspectos distintos que 

distinguem a realidade, uma vez que a totalidade existe nas e através das mediações estabelecidas 

pelas especificidades que se transformam sucessivamente. Por fim, evocamos a categoria da 

práxis, pois, por meio desta notamos as possibilidades de transformar o mundo humano e a si 

mesmo, alterando, de forma crítica e criativa o cenário inicial. 

Nesse viés, a pesquisa é, pois, de natureza exploratória, cuja finalidade consiste em 

orientar a interpretação através das mediações da realidade a partir do objeto pesquisado e, de 

acordo com Malheiros (2011), esta é uma forma de se relacionar com o mundo e com as demais 

pessoas na busca do que há em comum e/ou, no que se diferencia do objeto pesquisado. Trata-se, 

portanto, de um método com base na interpretação dos dados que se baseia tanto pelo critério da 

observação, como pelas entrevistas, levando em consideração o que Lakatos (1991, p. 101), 

assegura que “Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em 

movimento: nenhuma coisa está „acabada‟, encontra-se sempre em vias de transformar, desenvolver; o fim 

de um processo é sempre o começo de outro”.  

Nessa dimensão, Martins (2007), garante que na dialética entre singularidade, 

particularidade e universalidade é que se encontra a compreensão do fenômeno em sua totalidade 

e processualidade e que o Materialismo Histórico, por si só consegue resposta para o objeto 

pesquisado, não sendo necessário, portanto, a abordagem qualitativa
3
. Destarte, observa-se que a 

dialética não é um método, mas uma concepção de mundo que guia o ser humano por meio da 

teorização, sem perder a dimensão empírica, em busca da compreensão da realidade totalizadora 

e concreta. Desta forma, será atribuída a teorização, frente à realidade posta, para compreendê-la, 

sempre confrontando e analisando aspectos empíricos, históricos, ideológicos, sociais, entre 

outros, em busca de interpretar o objeto de estudo em sua totalidade. 

                                                           
3
No entanto, optamos por evidenciar não apenas a categoria qualitativa, mas também a quantitativa, como enfoque 

do Materialismo Histórico. 
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Para efeito de análise, foram utilizados os resultados das entrevistas e dos questionários 

aplicados e a análise documental, concernentes à formação do professor do Campo no Curso de 

Pedagogia do PARFOR/UESB e seu impacto na prática pedagógica dos Egressos desse 

Programa, utilizando o Materialismo Histórico Dialético para compreender os eixos macros que 

envolvem o conhecimento empírico a partir do Universal, Particular e o Singular, destacando as 

seguintes categorias: totalidade (conjunto de relações), contradições (transformações dos 

fenômenos), mediações (conexões entre os diferentes aspectos que caracterizam a realidade) e 

práxis social (transformar o mundo humano e a si mesmo), uma vez que esse método busca 

entender as leis do desenvolvimento da sociedade em seu conjunto, e suas relações de forma 

mútuas, absorvendo todos os aspectos da vida social. (MASSON, 2012).  

A categoria de totalidade está presente na realidade material por sua representatividade 

nas políticas públicas educacionais de forma geral para se chegar ao particular. A totalidade aqui 

vista pelas políticas públicas nos permitem compreender as necessidades e contradições vividas 

pela sociedade que, imbricadas pelo sistema capitalista, acabam refletindo nas particularidades 

categóricas da Educação do Campo no município de Vitória da Conquista/BA. 

Nessa perspectiva, a categoria da singularidade materializada por meio do conhecimento, 

se firma na Política de Formação de Professores da Educação Básica e a particularidade do 

PARFOR da UESB do campus de Vitória da Conquista/BA, como forma concreta do objeto 

pesquisado, ou seja, “a coisa em si”.   

Utilizamos a abordagem de Estudo de Caso, que de acordo com Cervo e Bervian (2002), 

este é entendido como uma pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade que represente o seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida. 

Concomitante a essa definição, Vergara (2006, p. 47) assevera que 

 

Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 

como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, 

uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 

detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. 

 

 

Triviños (2007) também defende essa definição e assegura que Estudo de Caso é uma 

categoria da pesquisa, cujo objeto é visto como uma unidade que se analisa profundamente, ou 

seja, tem-se como finalidade aprofundar na descrição de uma determinada realidade.  
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 Como forma de investigarmos os impactos do PARFOR para a prática pedagógica dos 

Egressos que atuam em espaços campesinos, adotamos no ciclo de análise das Políticas Públicas 

a avaliação, tomando como referência os critérios da efetividade, eficácia e eficiência, mas 

precisamente o critério da eficiência, uma vez que as respostas atribuídas pelos Egressos nos 

questionários nos possibilitaram analisar e mensurar os efeitos ocasionados pela política pública 

de formação de professores na prática pedagógica dos sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como 

seu impacto na Educação do Campo. 

 

1.2 Procedimentos Estratégicos 

  

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram adotados dois momentos básicos, como 

estratégias metodológicas, assim especificadas: 

1º - Análise crítica acerca da caracterização do objeto de estudo, no caso a implementação 

do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR) como política 

de formação, bem como formação inicial oferecida pelo referido Programa no curso de 

Pedagogia da UESB para o professor que atua no espaço educativo campesino de Vitória da 

Conquista, por meio de leitura e análise das referências bibliográficas e documentais; 

2º - Diagnósticos sobre a realidade da Educação do Campo no município foco da 

pesquisa, com base nas entrevistas semiestruturadas com o Coordenador Geral do 

PARFOR/UESB, a Coordenadora do Curso de Pedagogia e os Professores da disciplina de 

Educação do Campo do PARFOR/UESB, pois, de acordo com Triviños (2007, p. 145),  

 

A entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o pesquisador 

realizar a coleta de dados, pois ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.   

 

 

Ainda nesse momento, além de analisarmos os documentos que sustentam teoricamente as 

determinações filtradas e estabelecidas como contraditórias ou não pelos autores que referendam 

a temática em questão, foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas como 

instrumentos de coleta de informações com os Egressos do Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB, concluintes entre 2012 e 2015. Segundo Gil (2008, p. 128) o questionário pode 

ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 
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questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

 

1.3 Procedimentos para a Coleta de Dados 

  

 Os estudos iniciais se deram por meio da revisão bibliográfica acerca das políticas 

educacionais do Plano de Ações Articuladas (PAR) para a formação inicial dos professores que 

atuam nos espaços campesinos, implementadas no município de Vitória da Conquista, com a 

finalidade de observar os objetivos, os pressupostos teóricos que as fundamentam e a estruturação 

legal de sua efetivação, uma vez que, como fora mencionado, esta pesquisa está inserida em um 

projeto macro intitulado “As políticas públicas educacionais do PAR em municípios da Bahia”, o 

qual é financiado pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), com a participação de 

bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB). 

 Também, adotamos para a coleta de dados fontes documentais como as legislações 

relacionadas direta ou indiretamente com a problemática, tais como Leis, Resoluções, Portarias, 

Pareceres, Decretos e Proposta para a Formação Docente do/no e para o Campo, documentações 

do Colegiado do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, o gravador digital e fontes 

bibliográficas como artigos, textos e livros para aprofundamento e sistematização entre os dados 

coletados.  

 De acordo com Ludke e André (1986, p. 38), “a análise documental pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. Dessa 

forma, esta técnica reflete não apenas os objetivos propostos nas fontes analisadas, mas também a 

contextualização dos fatos ocorridos em determinados períodos da história do processo 

educacional brasileiro. 
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1.4 Sujeitos e Espaços da Pesquisa 

 

O PARFOR contempla estudantes de vários municípios pertencentes aos Territórios de 

Identidade
4
 da Bahia, porém, devido a amplitude geográfica da região, esta pesquisa teve como 

foco os Egressos do Curso de Pedagogia desse Programa na UESB, durante o período de 2012-

2015, que atuam nas escolas campesinas do município de Vitória da Conquista, no qual a UESB 

está inserida. Portanto, os sujeitos da pesquisa foram os professores que atuam na Educação 

Básica dos espaços campesinos da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, ou seja, os 

Egressos do Curso de Pedagogia; o Coordenador Geral do PARFOR/UESB, a Coordenadora do 

Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB e os Professores da disciplina de Educação do Campo na 

referida instituição. Para tanto, aspiramos um total de dezesseis (16) sujeitos investigados, sendo 

cinco (05) para as entrevistas e onze (11) para a aplicação dos questionários, todavia, concluímos 

a pesquisa com dez (10) sujeitos, sendo quatro (04) entrevistados e seis (06) questionários 

aplicados, cujos processos aconteceram da seguinte forma: 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados temos: 

1. Entrevistas semiestruturadas com:  

a) Professores: Dos três (03) professores que atuaram com a disciplina de Educação do 

Campo durante o período investigado, dois (02) foram entrevistados e um (01) não pôde 

contribuir com a pesquisa. 

b) Gestores do PARFOR/UESB: Foram entrevistados o Coordenador Geral e a 

Coordenadora do Curso de Pedagogia. 

 As entrevistas foram gravadas em um gravador de voz de um aparelho celular e 

posteriormente transcritas na íntegra para uma análise interpretativa mais aprofundada dos 

conteúdos apresentados. As condições para a produção dessas entrevistas foram devidamente 

acordadas com os sujeitos entrevistados, desde a escolha das datas até os horários e os locais, 

                                                           
4
O conceito de Território de Identidade foi constituído pelo processo iniciado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), em meio às discussões voltadas para a composição dos territórios rurais em 2003. Nesse período, a 

Bahia formou vinte e seis (26) territórios rurais que, posteriormente, compôs o Território de Identidade da Bahia. 

Assim, essa nomenclatura passou a ser utilizada pelo Estado da Bahia para definir suas regiões e os respectivos 

municípios pertencentes a cada região e, o 1º § do Decreto nº 12.354/2010, assegura como Território de Identidade 

“[...] o agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e 

geográficos, reconhecido pela sua população como o espaço historicamente construído ao qual pertence, com 

identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial”. (BAHIA, 2010). 
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para que não houvesse comprometimento na carga horária de trabalho dos sujeitos envolvidos e a 

violação dos seus direitos e, principalmente, dos educandos. As informações foram coletadas sem 

custos para os entrevistados e os dados de identificação mantidos em sigilo, como forma de 

preservação da integridade moral dos sujeitos, atribuindo para isso, nomes fictícios, quando 

necessário registro desses sujeitos, cujos interesses se voltam, excepcionalmente, para a 

concretização da pesquisa. Vale frisar que, por entendermos a educação como um universo de 

conhecimentos e aprendizagens, estabelecemos nomes de Estrela (Sol), Satélite (Lua) e Planetas 

aos participantes da pesquisa, como por exemplo, a Estrala Sol para o Coordenador Geral, o 

Satélite Lua para a Coordenadora do Curso de Pedagogia, e os Planetas (Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Netuno para os Egressos do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB e, 

Mercúrio e Vênus para os professores que ministraram a disciplina de Educação do Campo neste 

referido curso e período do recorte temporal da pesquisa. Vale salientar que Plutão, professor da 

disciplina de Educação não participou da pesquisa por questões pessoais. 

2. Aplicação dos questionários: 

Os questionários foram aplicados a um total de onze (11) Egressos que cursaram 

Pedagogia no período de 2012-2015 e atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental em 

escolas do campo; seis (06) são professoras do quadro efetivo e cinco (05) são professores em 

regime de contrato na Rede Municipal de Ensino. Aplicamos esse instrumento de pesquisa para 

distintas localizações em que estes Egressos atuam como, áreas de Movimentos Sociais (Escolas 

Municipais Juvêncio Rocha que fica no Povoado de Cachoeira dos Porcos e José de Alencar, a 

qual se encontra no Povoado do Furadinho, ambas pertencem ao Círculo Escolar Integrado (CEI) 

de Campo Formoso, Distrito de Iguá), escolas mais distantes, como as Escolas Municipais Rui 

Barbosa que fica no Distrito de Cercadinho e São Francisco de Assis, no Povoado de Gameleira 

(a professora em regime contratual que atua na Escola São Francisco de Assis não se dispôs a 

contribuir com a pesquisa); também participou da pesquisa uma professora da Escola Municipal 

Fazenda Queimada, na Fazenda Queimada, no Distrito de Inhobim, que pertence ao Grupo das 

Escolas Nucleadas
5
; bem como, escolas próximas à área urbana, como as Escolas Municipais 

José Rodrigues do Prado, no Distrito do Pradoso, Raul Pompeia, no Povoado de Itapirema, 

                                                           
5
Nucleação é um processo de fechamento de escolas no campo com transferência de estudante para cidade ou para as 

comunidades que se localizam em um espaço geograficamente acessível às demais. A legislação orienta que a 

nucleação poderá acontecer intracampo, ou seja, do campo para o campo, em um processo de decisão tomado 

coletivamente. 
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Distrito de Cabeceira e Padre Isidoro, no Povoado da Estiva. Porém, as quatro (04) professoras 

pertencentes ao quadro efetivo da Escola Padre Isidoro não quiseram contribuir com a pesquisa. 

 Dessa forma, da totalidade pretendida, cinco (04) participantes se negaram a devolver o 

questionário e uma (01) devolveu em branco; e, por mais que eu insistisse, seja por contato 

telefônico ou pelo aplicativo de WhatsApp, elas não quiseram me entregar; em respeito à decisão 

delas, a amostragem quantitativa é, pois, de seis (06) Egressos que participaram desse 

instrumento de coleta de dados, o questionário. Porém, esse episódio não implicou na 

consistência dos resultados porque as opiniões são distintas acerca da realidade vivida por esses 

participantes que atuam o meio rural. 

Para tanto, solicitamos da coordenação do Projeto Educarte
6
 da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) o Cronograma de Planejamento das Escolas da Rede Municipal de Ensino e, 

enquanto pesquisadora fui até esses profissionais em dias distintos, preferencialmente no final do 

período destinado às Atividades Complementares (ACs) quando os professores participavam de 

momentos coletivos para planejamento de suas atividades quinzenais no Centro de Formação 

Municipal e também fui ao encontro desses processos em suas respectivas unidades de ensino, 

por não conseguir encontrá-los nos momentos de ACs. Na oportunidade, elas tiveram os devidos 

esclarecimentos acerca da pesquisa e responderam, individualmente, os questionários, em um 

tempo estimando de cinquenta (50) minutos.  

3. Documentos: 

 Os documentos foram analisados com o intuito de verificar se o curso de Pedagogia 

PARFOR/UESB estava em consonância com o que preconiza a legislação nacional no que se 

refere à temática de formação de professores e a educação do campo, sobretudo, as Resoluções 

CNE/CEB n° 1/2002c e CNE/CEB n° 2/2008a que estabelecem as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, o Manual Operacional do PARFOR (2013c), os 

Decretos nº 6.755/2009a e nº 8.752/2016a que revogam o Decreto nº 6.755/2009, e demais 

documentos, como atas e termos de adesão que firmam o convênio entre a UESB e a Secretaria 

                                                           
6
Este é um Projeto da SMED que tem como sujeitos principais, monitores educacionais que atuam em diversos 

espaços educativos da rede municipal de ensino, dividido em blocos, onde eles assumem as atividades em sala, para 

que os professores possam participar dos planejamentos estabelecidos tanto nos espaços escolares, quanto pela 

coordenação pedagógica da SMED. Esta é, pois, uma alternativa de grande relevância para a educação do município, 

visto que os alunos não são prejudicados enquanto seus professores participam de momentos coletivos para o 

planejamento escolar. 
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Municipal de Educação. No âmbito da UESB, analisamos o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia, o qual se constitui como nosso objeto de pesquisa. 

 

1.5 Análise dos Dados 

 

Para análise dos dados, tomamos como referência a metodologia dialética visto que “a 

dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a „coisa em si‟ e sistematicamente 

se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade” (KOSIK, 1997, p. 20). 

Lukács (2010, p. 228 apud MASSON, 2012) destaca que devemos tratar “[...] as 

categorias não como princípios de formação lógicos ou gnosiológicos no interior do 

conhecimento, mas como determinações do próprio ser [...]”. Frigotto (1989) afirma que muitas 

pesquisas no campo da educação utilizam as categorias de abordagem marxista de forma abstrata 

e especulativa e,  

 

[...] com isso confunde-se a necessária relação parte-todo e todo-parte com a 

ideia de um método capaz de exaurir todos os infinitos aspectos de uma 

determinada realidade, captar todas as contradições e todas as mediações. 

Ignora-se, assim, o caráter relativo, parcial, provisório, de todo conhecimento 

histórico, e que o conhecimento científico não busca todas as determinações, as 

leis que estruturam um determinado fenômeno social, senão que busca as suas 

determinações e leis fundamentais. (FRIGOTTO, 1989, p. 81). 

 

 

Na concepção marxiana, as categorias são determinações da existência, por isso, o cerne 

da questão está na prioridade ontológica, ou seja, no estudo do ser, da existência, da realidade, e 

não na gnosiologia que tem como determinante a teoria do conhecimento humano, e na lógica 

dedutiva, indutiva, hipotética, etc., das coisas. Vale frisar que a prioridade ontológica marxiana 

retoma a centralidade da objetividade, o que difere das teorias do conhecimento, uma vez que 

estas atribuem a prioridade do sujeito à sua unilateralidade. (Ibid.). 

O método em seu sentido lato traduz um conjunto de ideias, regras, que orientam os seres 

humanos em sua atividade, com a finalidade de efetivar suas ações, constituindo este significado 

amplo em uma base sólida e objetiva. (CHEPTULIM, 2004). 

 Dessa forma, compreendemos o impacto da política de formação para os educadores 

do/no campo, em Vitória da Conquista, a partir das intencionalidades, especificidades e das 

contradições existentes nas propostas políticas e pedagógicas estruturantes, desenvolvidas pelo 
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Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB e analisamos se estas ações têm proximidade ou 

distanciamento com as legislações vigentes no país.  
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CAPÍTULO II 

2. VIAS HISTÓRICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

__________________________________________________________ 
 

Seria vão voltar as costas ao passado para só pensar no futuro. É uma ilusão 

perigosa acreditar que haja aí uma possibilidade. O futuro não nos dá nada; 

nós é que, para construí-lo, devemos dar-lhe tudo, dar-lhe nossa própria vida. 

Mas para dar é preciso ter, e não temos outra vida, outra seiva, a não ser os 

tesouros herdados do passado e digeridos, assimilados, recriados por nós. De 

todas as necessidades da alma humana não há outra mais vital que o passado. 

(WEIL, 1996, p. 418). 

  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar nas categorias de conteúdo o universal e o 

particular, tomando como categoria universal a trajetória das políticas públicas educacionais e 

como categoria particular o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR), o qual se encontra inserido no quadro da universalidade das políticas públicas. Nesse 

cenário, precisamos compreender o sentido que estas políticas têm assumido na relação entre o 

Estado e a sociedade para reconhecermos as evidências que reverberam os avanços, as 

contradições, continuidades, descontinuidades, reformulações e extrusões da formação social em 

meio às políticas que marcaram e/ou ainda marcam sua organização ao longo dos distintos 

períodos de sua construção. Afinal, já dizia Mészáros (2007) que 

 
O grande desafio e o fardo do tempo histórico é que a 

conflitualidade/adversidade antagônica deve ser permanentemente consignado 

ao passado, a fim de deixar para trás, e para sempre também, o círculo vicioso 

fatídico – em nosso tempo inevitavelmente fatal – da guerra e da política, como 

é conhecido por nós até o presente. (MÉSZÁROS, 2007, p. 32). 

 

 

 Em se tratando do Brasil, Libâneo (2001) assevera que a trajetória histórica da educação é 

muito incerta, haja vista que as influências externas são as principais características que 

perpassam os feitos do pensamento da educação brasileira. Apesar de a preocupação com a 

formação dos professores brasileiros ter ocorrido a partir da década de 1930, é imprescindível 

recorrermos a essa trajetória como forma de compreendermos a sua constituição desde a sua 

essência universal. 
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2.1 Antecedentes das Políticas Públicas 

  

 As políticas públicas têm adquirido visibilidade no campo do conhecimento, devido a 

inúmeros fatores, como a adoção de políticas que restringem os gastos, sobretudo, em países que 

se encontram em desenvolvimento; a substituição dos modelos keynesianos do pós-guerra por 

políticas que ressignificam o papel dos governos que controlam os ajustes fiscais e equilibram 

receitas e despesas, além de limitarem a intervenção do Estado na economia e nas políticas 

sociais a partir da década de 1980 e por fim, a necessidade de impulsionar o desenvolvimento 

econômico com vistas na promoção da inclusão social. (SOUZA, 2006). 

 De acordo com a autora supracitada, a política pública nasceu nos Estados Unidos da 

América (EUA), como área de conhecimento e disciplina acadêmica, rompendo com a tradição 

europeia que centrava suas análises mais no Estado e suas instituições do que na produção dos 

governos, enquanto que os EUA se preocupavam em estudar a ação dos governos nessa disciplina 

que aparece como subárea da “ciência política para entender como e por que os governos optam 

por determinadas ações” (Ibid., p. 22). 

 As políticas públicas têm como fundadores H. Laswell que, em 1930 apresenta a análise 

de política pública na conciliação do conhecimento científico/acadêmico e a produção empírica 

dos governos, além de constituir o diálogo entre os cientistas sociais, os grupos de interesse e o 

governo; H. Simon que defendia a racionalidade como conhecimento capaz de criar estruturas 

que pudessem minimizar as limitações da racionalidade; C. Lindblom que contrapôs Laswell e 

Simon e incorporou as relações de poder e a integração entre as fases de decisão quanto ao papel 

das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse; e, Easton que definiu 

política pública como um sistema que recebe influência dos partidos, dos grupos de interesse e da 

mídia no tocante aos seus resultados e efeitos. 

 Nessa perspectiva, podemos afirmar que não há apenas uma definição quanto à política 

pública, visto que, de acordo com Souza (2006), vários teóricos a definem como: 

 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: [...] é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) 

sintetiza [...] como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. (SOUZA, 

2006, p. 24). 
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No entanto, a definição de política pública mais conhecida é a de Laswell, uma vez que 

esse teórico busca responder alguns questionamentos, como quem ganha, o que ganha, por que 

ganha e que diferença faz em ganhar. Esses questionamentos conduzem à premissa do modo de 

produção capitalista, que Mészáros (2008), denomina de produção social metabólica do capital 

ou a lógica do capital, a qual deve ser rompida com o intuito de criar uma nova ordem social que 

favoreça a práxis libertadora e emancipatória, que seja capaz de transformar o trabalhador em um 

ser político que pensa, age e que tem como arma a palavra para mudar a sociedade, o mundo.  

Mas, só há transformação social por meio da luta de classes e, nesse viés, compete à educação o 

papel de conscientizar e de se apresentar como testemunho de vida e de possibilidades para a 

resolução cultural de uma sociedade para além do capital. 

Corroborando com essas ideias, Souza (2006), afirma que 

 

As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual 

pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, 

antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – 

partilham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços teóricos e 

empíricos. (SOUZA, 2006, p. 25). 

 

 

 A visibilidade das políticas públicas se configura na forma de estudar e compreender as 

sequências das atividades impetradas nos processos governamentais que impactam a realidade 

social, política ou econômica, buscando modificá-la no mundo real. Assim, pode-se dizer que as 

políticas públicas são: 

 

[...] o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 

em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A 

formulação das políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p. 

26). 

 

 

O espaço cabível para os governos na definição e implementação das políticas públicas 

deve levar em consideração a sociedade e o Estado como instâncias que têm papel garantido nas 

definições. Porém, em meio à complexidade das sociedades contemporâneas, o governo atua em 
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seu espaço próprio e recebe influências dos elementos que lhe são externos, os quais fazem parte 

de um determinado contexto histórico. 

Mészáros (2011, p. 125), acredita que o capital não sobreviveria sem a ação do Estado e 

considera que 

 

[...] o Estado – em razão de seu papel constitutivo e permanentemente 

sustentador – deve ser entendido como parte integrante da própria base material 

do capital. Ele contribui de modo significativo não apenas para a formação e a 

consolidação de todas as grandes estruturas da sociedade, mas também para seu 

funcionamento ininterrupto. No entanto, este inter-relacionamento íntimo 

também se mantém quando visto de outro lado, pois o Estado moderno em si é 

totalmente inconcebível sem o capital como função sociometabólica. Isto dá às 

estruturas materiais reprodutivas do sistema do capital a condição necessária, 

não apenas para a constituição original, mas para a sobrevivência continuada (e 

para as transformações históricas adequadas) do Estado moderno em todas as 

suas dimensões. 

 

 

 Diante do exposto, notamos que o Estado tem relevante função quanto a elaboração das 

políticas educacionais, porém, estas são definidas pelo seu caráter contraditório, uma vez que as 

demandas sociais são atendidas por meio das políticas compensatórias, contribuindo assim, para a 

o desenvolvimento do capital, em seus sentidos mais diversas. 

 De acordo com Cavalcanti (2007), o Ciclo da Política é uma ferramenta muito utilizada 

no processo de elaboração das Políticas Públicas, o qual varia em sua constituição para alguns 

autores, como por exemplo, para Souza (2006), este ciclo é deliberativo, formado por vários 

estágios que se constituem como um processo dinâmico de aprendizagem, conforme evidencia 

figura abaixo: 
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                                       FIGURA 01 - Ciclo das Políticas Públicas

 
                         Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir dos estágios definidos por Souza(2006). 

 

  

 Enquanto Souza (2006) elenca como elementos do Ciclo de Políticas Públicas a Definição 

de Agenda, Identificação de Alternativas, Avaliação das Opções, Seleção das Opções, 

Implementação e Avaliação, Secchi (2012) defende que o ciclo das políticas públicas é composto 

por fases que possibilitam defini-la como um esquema de visualização e interpretação, capaz de 

organizar o curso de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes, conforme 

apresenta a figura abaixo: 

 

  FIGURA 02 – Fases do Ciclo de Políticas Públicas para Secchi          

 
Fonte: Imagem elaborada pela autora a partir dos elementos estabelecidos por Secchi (2012). 
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 Tomando como referência a 1ª fase, Identificação do Problema, esta ocorre nas mais 

diversas dimensões presentes nas relações humanas e envolve perceber, delimitar e avaliar a 

possibilidade de resolver o problema evidenciado. A segunda, Inclusão na Agenda, é também 

chamada de Formação da Agenda; antes, porém, vale definir agenda como um conjunto de 

problemas ou temas importantes da agenda política, relacionados à comunidade política que 

busca determinadas intervenções públicas, ou da agenda institucional que lista os problemas ou 

temas que o poder público decidiu encarar. Portanto, é crucial a representação dos principais 

interessados nesse processo, por ser o momento de negociar, reivindicar e pressionar a inserção 

dos anseios da comunidade na agenda das políticas. 

 Quanto à terceira fase, Formulação das Alternativas, esta tem como finalidade solucionar 

os problemas apresentados por meio de estratégias e, muitos conflitos se atenuam nesse 

momento, por conta das divergências afloradas entre os agentes formuladores quanto à 

concepção, a finalidade e o método que será utilizado pela política em questão. 

 A quarta, Tomada de Decisão Política, é quando os interesses dos sujeitos são analisados 

e os objetivos e métodos são especificados para a acareação de uma política pública, com o 

intuito de solucionar o problema ou tema apresentado. Mas, nem sempre conseguem solucionar 

os problemas como deveriam, senão satisfazer os anseios da comunidade e acabam seguindo os 

pressupostos do modelo garbagecan ou “lata de lixo”, o qual considera que são inúmeros 

problemas e poucas soluções para estes. (SOUZA, 2006). 

 A quinta fase, Implementação, ocorre pela ação das regras, rotinas e dos processos sociais 

estabelecidos. No entanto, faz-se necessário o monitoramento constante das ações com a 

finalidade de detectar falhas e dificuldades encontradas ao longo do processo, observando o 

modelo adotado, que seja preferencialmente, botton-up por considerar os problemas existenciais, 

ou seja, este modelo se caracteriza pela necessidade acometida pela realidade, de baixo para 

cima, e não o modelo top-down que se configura nas ações distantes da realidade, de cima para 

baixo.  

 Por fim, encontra-se a Avaliação que dispõe de critérios e padrões, os quais possibilitam 

analisar e mensurar os efeitos ocasionados pela política pública desenvolvida, para a sociedade na 

qual se efetivou. 

 



48 

 

 Podemos definir, então, que o Ciclo de Política Pública tem seu fundamento em um 

esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em 

sequências e interdependências. Todavia, em matéria de política pública, geralmente são 

consideradas as etapas de Formulação, Implementação e Avaliação. 

 Na esteira da tipologia sobre as políticas públicas, Theodor Lowi (SOUZA, 2006, p. 28), 

elabora a máxima “a política pública faz a política”, visto que cada uma tem sua forma de apoio e 

rejeição em contextos diferentes e define quatro formatos, assim, constituídas: 

 

                        FIGURA 03 - Tipologia das Políticas Públicas 

                     

                           Fonte: Imagem elaborada pela autora, a partir dos formatos apresentados por Souza (2006). 
 

   

 Na política distributiva as decisões são tomadas pelo governo, o qual privilegia alguns 

grupos ou regiões, deixando de lado o todo, em virtude dos recursos limitados, como “Um 

programa de crédito a baixo custo oferecido a pequenos empreendedores que queiram montar seu 

negócio [...] Problema: necessidade de geração de emprego e renda” (SECCHI, 2012, p. 08), bem 

como, a gratuidade de taxas para certos usuários, os incentivos fiscais, as emendas parlamentares 

destinadas ao orçamento para a realização de obras públicas. 

Já a política regulatória, esta institui “padrões de comportamento, serviço ou produto para 

atores públicos e privados” (SECCHI, 2012, p. 17), como “uma lei que obrigue os motociclistas a 
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usar capacetes e roupa adequada [...] Problema: altos níveis de acidentes com motociclistas em 

centros urbanos” (Ibid., p. 08), as Leis que proíbem fumar em locais fechados e o aborto, e as 

regras estabelecidas para a publicação de produções acadêmicas. 

 Quanto à política redistributiva, esta atinge um maior número de pessoas, estando, pois, 

vulnerável às perdas em curto prazo para alguns grupos e ganhos futuros incertos para outros, 

como o PARFOR, um Plano de Formação de Professores implantado a partir do Decreto nº 6.755 

de 29 de janeiro de 2009, que se constituiu para minimizar um problema emergencial de política 

pública, o qual compõe a agenda das políticas educacionais requerida pela CAPES/MEC. Este se 

efetiva em regime de colaboração entre a CAPES e as Secretarias Estaduais de Educação (SEC), 

do Distrito Federal e dos Municípios e as Instituições de Ensino Superior (IES). Vale ressaltar 

que a conjectura dos programas emergenciais de formação inicial, se constitui por meio de cursos 

que são ofertados e exclusivos para professores em exercício na rede pública de ensino. Estas 

políticas podem ser entendidas como políticas sociais universais, como o sistema tributário, o 

sistema previdenciário e a reforma agrária. Secchi (Ibid., p. 08) traz como exemplo “A instituição 

de um novo imposto sobre grandes fortunas, que transfira renda de classes abastadas para um 

programa de distribuição de renda para famílias carentes [...]. Problema: concentração de renda”.  

         Por fim, encontram-se as políticas constitutivas que lidam com procedimentos, definem as 

competências, as regras de disputa política e a elaboração de políticas públicas. “São 

chamadas meta-policies, porque se encontram acima dos outros três tipos de políticas e 

comumente moldam a dinâmica política nessas outras arenas” (Ibid., p. 18, grifo da autora). 

Como exemplo dessas políticas, podem ser evidenciadas as regras de distribuição de competência 

entre os três poderes e do sistema político eleitoral, das relações intergovernamentais e da 

participação da sociedade civil nas decisões políticas. 

 No contexto da crise econômica do Pós-Guerra, em 1973, as ideias neoliberais ganharam 

força através do poder dos sindicatos e do movimento operário que passaram a reivindicar 

melhores salários e pressionar o Estado, expandindo-se em diversos países de capitalismo 

avançado, de forma distinta, como uma ideologia com implementações de medidas relacionadas 

às experiências neoliberais, as quais triunfaram por diversas fronteiras, chegando à América 

Latina e outros continentes com a finalidade de transformar o mundo, conforme seus interesses e 

suas normas, na busca da hegemonia social capitalista. 

 As mudanças incididas no meio social contemporâneo ganham fôlego e começam a 
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questionar a forma de organização do Estado, reforçando a crise existencial na regulação estatal, 

e, como aponta Pereira (1998), 

 

[...] a crise representa uma insatisfação generalizada entre um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que prometeu uma sociedade mais 

democrática e distributiva para todos, logo após a II grande guerra, mas que, ao 

final dos anos 70, revelava o incremento dos estados de pobreza absoluta, de 

concentração desigual da riqueza dos países, o aumento das tensões sociais – 

com inevitáveis repercussões sobre a política -, culminando com os 

realinhamentos que todos os países da região têm que fazer em função da dívida 

que possuem frente aos países centrais e aos organismos financeiros 

internacionais. (PEREIRA, 1998, p. 17). 

  

 

 Em meio à crise, o neoliberalismo imbricado ao pensamento liberal (liberdade individual 

e democracia) ganha espaço. O processo de industrialização ocorreu de forma tardia no Estado 

brasileiro e, para Mazzeo (1997), essa emancipação política é oriunda da crise do sistema 

colonial e da decadência portuguesa, cujas relações eram constituídas na esfera política pela 

dominação do patrimônio e na esfera social pela dominação, violência e a ideologia dos favores 

que prevalece até os dias atuais. 

 Nesse viés, a partir dos anos de 1980, no ápice das políticas neoliberais, o Estado recua, 

passando por reformas que afetam a administração pública de vários setores, sobretudo, da 

educação, e a iniciativa privada assume o comando, como saída, para a falta de qualidade dos 

serviços públicos. Com isso, o Estado se esquiva de suas responsabilidades no tocante às políticas 

públicas, transferindo-as para a iniciativa privada e demais setores. (PERRY, 1995). 

 Os anos de 1990 impactaram as políticas públicas educacionais por meio de reformas 

enfrentadas pelo Estado brasileiro. Contudo, a história do poder político estatal é assinalada por 

momentos de centralização e descentralização. Vale ressaltar que o processo de abertura política 

ocorreu de forma gradativa e que as reformas de Estado se intensificaram através das 

transferências de atividades para o setor privado, que substanciaram em privatizações e 

terceirizações, bem como para a sociedade civil, a responsabilidade, sobretudo das políticas 

sociais. 

 Barroso (2005) analisa a interferência do Estado na educação por meio da regulação das 

políticas públicas e o papel que o Estado assume em defesa da escola pública, em meio à 

descentralização e a autonomia da escola. De acordo com Medeiros (2011, p. 64), “o processo de 

descentralização é complexo e não ocorre sem os embates característicos da luta pela melhoria da 
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qualidade da educação que envolve educadores e seus sindicatos”. 

 O contexto das políticas nos anos de 1990, a partir da especificidade educacional 

brasileira, como defendem Shiroma, Garcia e Campos (2011), se efetiva na figura do 

empresariado que, além de almejar uma educação mais eficaz e adequada às demandas do 

capitalismo, espera-se ainda que, pela liturgia da palavra, um novo perfil de cidadão seja 

estabelecido, de forma que este não seja apenas qualificado, mas também, empregável para o 

desígnio de suas funções, ou seja, um sujeito eficiente para atuar no mercado de trabalho. 

 Para as autoras supracitadas, o documento “Todos pela Educação: rumo a 2022” evidencia 

um movimento que institui novos valores e paradigmas para a educação pública brasileira. 

Enquanto que na década de 1990 o discurso se voltava para a privatização da educação e para a 

qualificação dos trabalhadores, a década posterior revela a educação pública como uma função 

social, sendo, portanto, dever e obrigação do Estado.  

 Nessa perspectiva, o Estado visto como promotor, e a sociedade civil composta pelos pais 

e professores, se responsabilizam pelo processo educacional, cabendo aos pais colaborar e 

fiscalizar os resultados que são mensurados pelos instrumentos de avaliação, e aos professores a 

concretização de uma escola que seja realmente eficaz. No entanto, a estratégia de 

responsabilização impetrada pelo movimento “Todos pela Educação”, renuncia a gestão 

democrática e exercita a gestão participativa, ou seja, este movimento se preocupa com a questão 

da responsabilização dos envolvidos, mas não compartilha do seu poder com a organização 

educacional. Assim, o Estado e a sociedade civil perpassam por correlações de forças que 

envolvem não apenas as classes sociais, mas também, os projetos societários que são distintos e 

foram constituídos em um determinado contexto histórico e geográfico. (PERONI, 2003). 

 As reformas do Estado na década de 1990 impulsionaram novas formas de regulação das 

relações sociais, imbricadas pelos direitos sociais e pelo funcionamento da economia. Essa 

realidade apresenta como predomínio o indivíduo sobre o coletivo e o privado sobre o público, e 

nesse mote, o estatal é visto como uma ação pública, normalmente ineficaz. A educação, nesse 

cenário, é tomada como objeto de desejo mercantilista que vislumbra lucro e o Estado como 

órgão responsável pela instituição de incentivos e oportunidades de formação, como os 

programas de bolsas de estudo que geram interferência mercadológica e econômica na área 

educacional. 

 Nesse viés, o público e o privado ganham visibilidade, cuja centralidade não está apenas 
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na transferência de recursos para o setor privado, mas, sobretudo, na configuração da eficácia que 

se acentua na efetivação das políticas educacionais, visto que o Estado não teria capacidade para 

realizá-las nesse cenário neoliberalista que leva em consideração os princípios mercadológicos 

presentes nos meios de produção.  

 Após a LDB nº 9.394/96, mas precisamente no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

o vínculo do público com o privado se fortaleceu, o Ensino Superior nas instituições privadas 

ganhou fôlego nos estados e municípios, atuando com anúncios que instigavam a sociedade civil 

a participar, patrocinar e atuar por meio de palestras, contribuir e auxiliar com a educação 

pública, desobrigando, assim, o Estado de sua responsabilidade, atribuições e deveres. Peroni 

(2007) associa esse ideário à chamada Terceira Via ou Terceiro Setor, visto que as políticas que 

deveriam ser realizadas pelo Estado são repassadas para a sociedade civil. Nesse cenário, a 

educação apresentada corresponde com os interesses da classe dominante, além de atenuar os 

direitos universais dos sujeitos que se encontram inseridos nesse contexto. (LIMA; PETERLE; 

ALMEIDA, 2016). 

 Como forma de controle e responsabilização das políticas educacionais nos municípios, o 

Governo Federal criou o Plano de Ações Articuladas (PAR), Decreto nº 6.094/2007, por meio do 

qual os prefeitos municipais brasileiros assinam um termo de adesão às políticas educacionais 

propostas pelo Ministério de Educação, gerenciado por meio do monitoramento online no 

Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). Esse Plano faz parte de um 

processo de descentralização que vem ocorrendo desde a década de 1990, quando os municípios 

sofreram significativas alterações no que se refere às suas atribuições, “[...] ora organizando-se 

por normas próprias, ora sendo organizado pelo Estado segundo as conveniências da Nação, que 

lhe regula a autonomia e lhe defere maiores ou menores incumbências administrativas no âmbito 

local” (MEIRELES, 2008, p. 34). 

 No tocante à formação de professores da Educação Básica, nota-se que esta tem sido alvo 

de discussões nas questões concernentes ao sistema educativo, sobretudo, com a implantação da 

LDB nº 9.394/96 por constituir o Ensino Superior como espaço adequado para a formação desses 

profissionais. (BRASIL, 1996a). 

Em abril de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentado pelo 

Ministério da Educação (MEC), disponibilizou ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios 
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instrumentos para avaliação e implementação de políticas para a melhoria da qualidade da 

educação, principalmente, da Educação Básica do sistema público.  

Com isso, as transferências voluntárias e a assistência técnica do MEC aos municípios, 

estados e Distrito Federal foram vinculadas à adesão ao Plano de Metas, intitulado 

“Compromisso Todos pela Educação” e à elaboração do PAR, que são instrumentos essenciais 

para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O PAR foi 

concebido como um programa estratégico do PDE/MEC capaz de implantar um novo regime de 

colaboração em virtude da atuação dos entes federados sem comprometer a autonomia dos 

envolvidos, a decisão política, a ação técnica e o atendimento da demanda educacional. 

(BRASIL, 2007). 

No entanto, após aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei 

nº 13.005/14 (BRASIL, 2014b), e em sintonia com este Plano, em 2016 foi aprovada e 

homologada a Resolução CNE/CES nº 2/2016 (BRASIL, 2016b), do Conselho Nacional de 

Educação, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica. Mais recentemente, para atender a meta 15 do PNE, foi 

instituída a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, por meio do 

Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016a, o qual revoga o Decreto nº 6.755/2009. 

Ao analisarmos a etimologia do termo política pública notamos uma contradição entre o 

significado da palavra e a realidade apresentada por essa terminologia, uma vez que a elaboração 

das políticas públicas não conta com a participação do povo, ou seja, as políticas públicas são 

construídas de cima para baixo, chegam prontas e os órgãos responsáveis têm a função de aplicá-

las, como é o caso do PARFOR que foi instituído alheio à participação coletiva dos professores 

da Educação Básica. Portanto, as políticas educacionais brasileiras, principalmente, as que 

contemplam os Programas Especiais como as Políticas de Governo, apresentam problemas desde 

a sua elaboração, visto que tais propostas anseiam retificar os desajustes observados no cenário 

educacional. No entanto, estas continuam aquém das garantias para o alcance dos resultados de 

grande impacto. 

As políticas educacionais do PAR vêm ocorrendo desde a década de 1990, por meio das 

quais o sistema educacional passa por várias reformas pautadas na globalização capitalista. 

Corroborando com essas ideias, Sousa e Faria (2004, p. 927), esclarecem que foi nessa década 

que, “[...] no contexto das relações internacionais constituído após o Consenso de Washington, 
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formou-se a ideia hegemônica de que o Estado – sobretudo nos países periféricos [...]”, em meio 

à desregulamentação da economia, privatização de muitas empresas estatais, abertura de 

mercados e a reforma dos sistemas de previdência social, saúde e educação que acabaram 

descentralizando os serviços e, ainda afirmavam que essas medidas eram necessárias para a 

otimização dos recursos.  

O PARFOR alvitra políticas voltadas para a Primeira Licenciatura que é destinada aos 

professores em exercício na Educação Básica e que não possuem nenhuma graduação, a Segunda 

Licenciatura para aqueles que atuam na Educação Básica, mas estão fora da sua área de formação 

específica e a Formação Pedagógica destinada aos Bacharéis que exercem a profissão docente na 

Educação Básica. 

Assim, a formação de professores com vistas à qualidade social, o domínio e a 

aplicabilidade das tecnologias inovadoras, bem como, o compromisso político, cuja finalidade 

consiste na transformação da sociedade, é considerada um dos grandes desafios na busca por 

respostas às questões da sociedade contemporânea, pelos quais enfrentam as Universidades nos 

cursos de Licenciatura no país.  

Em 2013 foi publicada a Lei 12.796, a qual ajusta a LDB nº 9.394/96 à Emenda 

Constitucional (EC) nº 59/2009, tornando obrigatória a oferta gratuita de Educação Básica a 

partir dos 04 anos de idade, bem como a formação do profissional da Educação Básica pública. 

(BRASIL, 2013b). 

No contexto atual, faz-se necessário assimilar o conhecimento à complexidade do 

inacabado, visto que o profissional da docência deve vislumbrar o conhecimento como um 

processo contínuo que se constrói e reconstrói a partir das aspirações presentes em seu exercício 

(FREIRE, 2006). Portanto, a educação é um compromisso fundamentado em reflexões e relações 

pessoais e interpessoais permeadas pelos valores morais, éticos e sociais que envolvem toda a 

sociedade, sendo a escola um espaço privilegiado para aprimorar esses valores em meio a 

discussões e tomada de decisões voltadas para a supressão dos problemas sociais, que excedem 

práticas conservadoras firmadas na transmissão de conhecimentos e na memorização de 

determinados conteúdos, considerados absolutos.  

No bojo das discussões educacionais emergem necessidades vitais para o 

desenvolvimento da educação em todo o país e com isso, a LDB, nº 9.394/96 estabelece em seu 

Artigo 62, que “[...] A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
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superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores 

de educação [...]”, porém, apesar de aceitar como formação mínima para atuação na Educação 

Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, essa mesma Lei determinou em seu 

Parágrafo 4º, Artigo 87, que “[...] Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”. No entanto, 

o prazo estipulado acabou em 2006 e essa meta ainda não fora cumprida entre os municípios 

brasileiros. (BRASIL, 1996a). 

Inúmeras mudanças nortearam a trajetória de formação dos professores no Brasil por meio 

do aprofundamento e da implantação das políticas, como a LDB nº 9.394/96, as várias Diretrizes, 

os Pareceres e os diversos Programas, entre outros documentos. Essas políticas apontam os 

processos formativos dos professores como precedentes para melhorar a qualidade da Educação 

Básica. Ademais, como assegura Barbosa (2005, p. 80), ao longo de sua formação, o profissional 

da educação precisa ser “[...] crítico, reflexivo, investigativo, questionador, pesquisador, 

autônomo, solidário, cooperativo e capaz de propor soluções para os mais diversos tipos de 

problemas”, ou seja, um profissional que corresponda às novas exigências sociais, não 

esquecendo, portanto, que no percurso de sua formação, surgirão inúmeros e constantes desafios 

nessa tarefa a ser alcançada. 

No dia 06 de agosto de 2009, a LDB nº 9.394/1996 foi alterada, merecendo destaque o 

Art. 61 que passou a definir o “profissional de educação”, incluindo nessa “categoria” os 

profissionais com habilitação para lecionar da Educação Infantil ao Ensino Médio, os pedagogos 

habilitados em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional e os 

“portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afins habilitados” 

que atuam na área educacional. (BRASIL, 1996a).  

 

2.2 As Políticas Públicas Educacionais no Brasil: cenários e perspectivas da Formação de 

Professores no marco do Sistema Capitalista 

 

A política de formação de professores ocorreu de forma tardia no Brasil, não sendo, 

portanto, lugar de destaque nas políticas educacionais ao longo de sua história e, a tríade 

estabelecida entre Estado, políticas educacionais e instituições escolares se constituiu como um 
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padrão de regulação e reforço com realidades opostas demarcadas pela divisão social de classes, 

uma vez que o conceito de política está relacionado ao Estado moderno capitalista.  

Nesse contexto, Marx e Engels (1981) evidenciam que o Estado capitalista é decorrente 

da necessidade de mediação entre o conflito advindo das classes e a manutenção da ordem 

reprodutora burguesa, por isso, o Estado Burguês recorre às empresas para realizar a 

“governança”. Portanto, o Estado tinha como finalidade assegurar os interesses das classes 

dominantes, garantindo com isso, a ordem social, bem como as relações de produção e a 

acumulação do capital. Os instrumentos necessários para tratar algumas das dificuldades sociais 

foram abalados e destruídos pela força do Estado, o qual tem como foco perpetuar o domínio do 

capital, em meio ao conformismo ideológico e a imposição política. (MÉSZÁROS, 2014). 

Em se tratando de ações desenvolvidas pelo Estado, as políticas públicas envolvem as 

esferas Federais, Estaduais e Municipais e, estas têm como finalidade atender as demandas dos 

diversos setores sociais por meio de recursos que se estendem, sobretudo, às políticas sociais e 

educacionais. As políticas sociais estão voltadas para a formulação, avaliação e execução dos 

programas estabelecidos para os indivíduos excluídos pelo sistema econômico capitalista e, 

conforme Pereira (2008), estas objetivam atender as necessidades sociais que estão além da 

iniciativa privada, individual e espontânea, como forma de justiça social. Já as políticas 

educacionais estão direcionadas para as leis, os regulamentos, pareceres e decretos sobre a 

educação, são constituídos pelo choque entre o Estado e a sociedade civil e alteram de acordo 

com o contexto político, econômico e social de cada país. 

 No cenário das políticas públicas educacionais brasileiras, a década de 1990 foi marcada 

por formulações, implantações e parcerias entre o governo federal e os entes federados que 

favoreceram não apenas a descentralização, mas também a privatização e a flexibilização da 

educação nacional, cujas diretrizes foram acasteladas por organismos internacionais voltados para 

os interesses da burguesia hegemônica, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Essa 

articulação do sistema capitalista deu lugar ao neoliberalismo, imbricado pelos princípios da 

desregulamentação econômica, da intervenção mínima estatal, privatização, competitividade e da 

aquisição do lucro, entre outras nuances que repercutem na formulação de políticas públicas de 

cunho social, principalmente na educação. 

 Acerca do neoliberalismo, Silva e Sanfelice (2008, p. 36), suscitam que esse movimento  
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[...] tem resultado em duas perspectivas no campo da formação profissional dos 

educadores: o aligeiramento e a precarização na formação dos professores para 

educação básica e a desvalorização e a proletarização da carreira docente como 

um todo, levando a uma supervalorização dos conhecimentos elaborados pelos 

especialistas e pelo conhecimento específico da área de formação, relegando ao 

segundo plano os conhecimentos pedagógicos. 

 

 

Destarte, a educação brasileira passou a ser alvo dos interesses empresariais privatistas e 

da classe hegemônica, sendo materializada pelas legislações vigentes no país, como a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 9.394, de 1996a, a Emenda Constitucional nº 14 de 1996b e o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Saviani (2007a, p. 3) considera estas Leis como “carro-chefe do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”. 

Nesse viés, o MEC sinaliza que a Política de Formação de Professores se define como um 

procedimento que leva em consideração articulações entre as esferas federal, estadual e 

municipal, mas na verdade, nota-se que suas ações estão fortemente atreladas ao Plano de Metas 

da Educação ou mais precisamente ao PDE. Destarte, o PDE apresentado pelo MEC em abril de 

2007 disponibilizou ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios instrumentos para avaliação e 

implementação de políticas que visem à melhoria da qualidade da educação, principalmente, da 

Educação Básica do sistema público. A partir de então, as transferências voluntárias e a 

assistência técnica do MEC aos municípios, estados e Distrito Federal estão vinculadas à adesão 

ao Plano de Metas, intitulado “Compromisso Todos pela Educação” e à elaboração do Plano de 

Ações Articuladas (PAR), que são instrumentos essenciais para a melhoria do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), cuja preocupação consiste em que os alunos da 

Educação Básica respondam questões relacionadas às áreas do conhecimento, demonstrando um 

perfil de “cidadão” voltado para o consumo e o mercado de trabalho. 

De acordo com o MEC, (BRASIL, 2009a), todos os vinte e seis (26) Estados, o Distrito 

Federal e os cinco mil quinhentos e sessenta e três (5.563) Municípios assinaram o Termo de 

Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Esse Plano foi instituído pelo 

Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, sendo concebido como um programa estratégico do 

PDE/MEC capaz de implantar um novo regime de colaboração em virtude da atuação dos entes 

federados sem comprometer a autonomia dos envolvidos, a decisão política, a ação técnica e o 

atendimento da demanda educacional; tudo isso com a finalidade de melhorar os indicadores 
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educacionais. No entanto, o Movimento Todos pela Educação tem como finalidade “criar uma 

„nova consciência‟, uma „nova sensibilidade social‟ com relação ao direito à educação e à 

responsabilidade social que o exercício desse direito implica”, ou seja, esse Movimento elucida 

um pacto social e almeja alterar o perfil daqueles que utilizam os serviços educacionais, cuja 

esfera protagonista se amplia entre pais, estudantes, sociedade, empresários e intelectuais, entre 

outros. (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011). 

Em meio a tantas implementações políticas, o MEC desenvolveu alguns Programas 

educacionais para os professores, como: o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(PROFORMAÇÃO) 1997, cuja finalidade é habilitar para o magistério, em nível médio, na 

modalidade Normal, os professores que exercem atividades docentes tanto nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA); a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores (RENAFOR) 2004, com o intuito de oportunizar aos 

professores da Educação Básica dos sistemas públicos de educação uma formação adequada e, 

consequentemente, contribuir para a melhoria da formação dos professores e alunos; o Programa 

de Formação Inicial para os Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL) 

2004, que teve como referência a metodologia adotada no PROFORMAÇÃO, porém destinado 

aos professores da Educação Infantil que não possuem a formação mínima exigida pela legislação 

brasileira; o Programa Nacional de Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino 

Médio (PROIFEM) 2004, que tem como finalidade permitir que o professor se atualize e 

aprofunde conhecimentos sobre as questões pedagógicas relativas ao Ensino Médio; o Programa 

de Formação Inicial para Professores dos Ensinos Fundamental e Médio (PROLICENCIATURA) 

2005, que oferece formação inicial a distância para os professores em exercício nos Anos/Séries 

Finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio dos sistemas públicos de ensino; o Programa de 

Formação Continuada de Professores que atuam nos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

(PROLETRAMENTO) 2006, visando a melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos em 

leitura, escrita e matemática, entre outros que objetivaram o combate do fracasso escolar. 

(BRASIL, 2005). 

 Em 2012, por meio da Portaria nº 867, foi instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), a qual fora revogada pela Portaria nº 826/2017 (BRASIL, 2017). O 

PNAIC é um compromisso assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e 

dos Municípios, com o objetivo de atender à Meta 5 do PNE, a qual estabelece a obrigatoriedade 
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de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental”, cujo 

eixo principal consiste na formação continuada dos professores alfabetizadores. (BRASIL, 

2012a). 

Contudo, apesar das estratégias lançadas pelo empresariado brasileiro para gerir o ensino 

no país, por meio dos recursos públicos, estas não oferecem condições que possam garantir a tão 

propalada “qualidade na educação” e acarretam conceitos contraditórios quanto à eficiência 

educacional (ARELARO, 2007). Nesse ínterim, o PAR surge associado ao PDE, sob o regime de 

colaboração com os municípios com o propósito de alcançar melhores resultados por meio de 

suas dimensões, bem como superar as visíveis desigualdades pertencentes ao sistema 

educacional, sendo, portanto, um instrumento relevante de fiscalização, validação de ações, 

monitoramento de resultados e articulação das propostas de políticas públicas em âmbito nacional 

e em regime de colaboração com os municípios. (OLIVEIRA, 2002). 

Silva e Cruz (2015 apud RAMOS; OLIVEIRA; CARDOSO, 2017) trazem uma análise 

sobre o PAR, destacando a forma como o mesmo está configurado no MEC com suas dimensões, 

a partir do Quadro 01 onde se encontra um demonstrativo da configuração desse Plano. 

 

QUADRO 01 – Dimensões do Plano de Ações Articuladas 

(Continua) 

DIMENSÃO 1 – Gestão Educacional 

Área 1 Gestão democrática: Articulação e desenvolvimento do Sistema de Ensino; 

Área 2 Desenvolvimento da Educação Básica: ações que visem a sua universalização, à 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem assegurando a equidade nas 

condições de acesso e permanência e conclusão na idade adequada; 

Área 3 Comunicação com a Sociedade; 

Área 4 Suficiência e estabelecimento da equipe escolar; 

Área 5 Gestão Financeira. 

DIMENSÃO 2: Formação de Professores e de Profissionais de Serviços e Apoio Escolar 

Área 1 Formação inicial de Professores da Educação Básica; 

Área 2 Formação continuada de Professores da Educação Básica; 

Área 3 Formação de Professores da Educação Básica para a atuação em educação especial, 

escolas do campo, comunidades Quilombolas ou Indígenas; 

Área 4 Formação inicial e continuada de Professores da Educação Básica para 

cumprimento da Lei 10.639/2003; 

Área 5 Formação de Profissionais da Educação (funcionários). 

DIMENSÃO 3: Práticas Pedagógicas e Avaliação 

Área 1 Elaboração e Organização das práticas pedagógicas; 

Área 2 Avaliação da aprendizagem dos alunos e tempo para assistência individual/coletiva 

aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. 

DIMENSÃO 4: Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 
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Área 1 Instalações físicas gerais; 

Área 2 Integração e Expansão do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação Pública; 

Área 3 Recursos Pedagógicos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

considere a diversidade das demandas educacionais. 
Fonte: Silva e Cruz (2015, p. 7 apud SANTOS; OLIVEIRA; CARDOSO, 2017). 

 

 

 Vale frisar que esse texto tem como foco a Dimensão 2 por tratar especificamente da 

Formação de Professores, de Profissionais de Serviços e de Apoio Escolar. Para atender às 

necessidades explícitas nas dimensões elencadas no Quadro 01, o Governo brasileiro oferece 

vários programas educacionais aos municípios, cuja adesão destes acontece por meio do Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). Esse 

Sistema reúne ações que disponibilizam recursos para os municípios, no que se refere à gestão 

democrática, formação inicial e continuada, educação inclusiva, capacitação para o pessoal de 

apoio, quadra de esportes, tecnologia educacional, Diversidade, Relações étnico-raciais, água 

potável nas escolas, dentre outras, tendo como base o diagnóstico preenchido no SIMEC pelos 

respectivos sistemas municipais de ensino.  

 Entretanto, existem críticas sobre o PAR, pois, para alguns pesquisadores da área, trata-se 

de um Plano que se constitui em mais uma forma de centralização de recursos pelo governo 

federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e no que se 

refere ao PDE, a concepção de educação pública demonstra uma transferência de 

responsabilidade do Estado aos setores da sociedade civil (especialmente o setor privado), os 

quais são chamados a assumir a condução da política educacional, por meio do estímulo à 

utilização de parcerias para que as prefeituras e as escolas encontrem soluções com a iniciativa 

privada e demais parceiros, principalmente, com o setor empresarial, para o qual há a 

preponderância do fator econômico em detrimento da educação e de qualquer outra política 

social. (BARÃO, 2009). 

 O PDE em sua articulação com o plano de metas do Compromisso Todos pela Educação, 

se consolida como uma política educacional que representa os ditames da classe dominante no 

poder, para ser implementada nos países periféricos do capitalismo global, seguindo o receituário 

do Banco Mundial. 

 Nesse cenário, encontram-se as universidades com o desafio de formar professores com 

conhecimentos acadêmicos, compromisso político com vistas nas transformações educacionais e 
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sociais, bem como a adequação às novas tecnologias e, sobretudo, a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos no processo de formação dos educandos em meio às provocações da 

sociedade contemporânea constituída por distintos padrões, métodos e práticas educativas. 

 Percebe-se, portanto, que as mudanças na educação são históricas e ao trabalho docente 

atribuía-se o valor de sacerdócio, cuja tarefa indispensável da ação docente era ensinar uma 

doutrina atrelada a uma verdade única. (SAVIANI, 2006). 

 No âmago das discussões acerca das políticas públicas no cenário brasileiro, vale ressaltar 

que as ações dessas políticas trilham caminhos de forma despreocupada com os reais problemas e 

necessidades urgentes da população, por meio de atuações imediatistas que estão aquém das 

transformações imperativas, causando descrença e descredibilidade em toda a sociedade. 

 

2.3 Decretos nº 6.755/2009 e nº 8.752/2016: da Formação de Professores à Formação dos 

Profissionais da Educação 

 

 Em 2008, por meio da Lei nº 11.738 que regulamenta o Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN) referente aos profissionais do Magistério da Educação Básica no Brasil, em seu 

§ 2ºdo Artigo 2° da referida Lei, define os profissionais da Educação da seguinte forma: 

 

Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles 

que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades 

escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a 

formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da 

educação nacional.  (BRASIL, 2008b). 

 

 

 O Magistério Público tem sido alvo das políticas educacionais recentes no Brasil com 

vistas na melhoria das novas demandas apresentadas às escolas, ainda que a preocupação proceda 

da constatação de que dele depende a melhoria da Educação Básica. Nessa perspectiva, 

determinadas políticas foram adotadas nos últimos anos, como a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 

2008b, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica, regulamentando disposição constitucional (alínea „e‟ do Inciso III 

do caput do Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias); a Resolução nº 02, 

de 28 de maio de 2009f, que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 
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Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública
7
 e o PARFOR, 

exposto como: 

 

[...] resultado de um conjunto de ações do MEC, em colaboração com as 

secretarias de educação dos estados e municípios e as instituições públicas de 

educação superior neles sediadas, para ministrar cursos superiores gratuitos e de 

qualidade a professores em exercício das escolas públicas sem formação 

adequada à LDBEN, de dezembro de 1996. (BRASIL, 2009a). 

 
 

 Para atender a Diretriz XII do Plano de Metas, em 2009 o Governo Federal instituiu 

através do Decreto nº 6.755/2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de formação inicial e continuada, e 

encaminha outras providências. (BRASIL, 2009a). 

 O Decreto 6.755/2009 institui em seu Art. 1º: 

 

[...] a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial 

e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação 

básica. O disposto no caput do Decreto será realizado na forma dos Artigos 61 a 

67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e abrangerá as diferentes 

modalidades da educação básica. (BRASIL, 2009a).  

 

 

 A Resolução CNE/CP nº 01, de 11 de fevereiro de 2009, que estabelece as Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para 

Professores em exercício na Educação Básica Pública foi um complemento das ações do PDE, 

em relação à formação de professores e assegura em seu Art. 2º que o “[...] programa destina-se 

aos professores em exercício na educação básica pública há pelo menos três anos em área distinta 

da sua formação inicial” (BRASIL, 2009c). E, por meio da Portaria Normativa n° 09 de 30 de 

junho de 2009, o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica foi instituído 

no âmbito do Ministério da Educação. 

                                                           
7
Resolução nº 02, de 28 de maio de 2009f. Essa Resolução fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, tendo como base os artigos: 6º da Lei nº 

11.738/2008b, 206 e 211 da Constituição Federal, nos artigos 8º, § 1º, 67 da Lei nº 9.394/1996, e 40 da Lei nº 

11.494/2007. 
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Para que os professores em exercício na Educação Básica possam participar do PARFOR, 

faz-se necessário o acesso à Plataforma Freire
8
, que é um sistema informatizado do MEC para 

gestão da formação docente, com informações mais precisas sobre as vias de acesso ao Programa. 

Esse sistema reúne e gerencia as bases de dados do MEC, das Secretarias de Educação Estaduais 

e Municipais e IES, permitindo a gestão da formação inicial e continuada dos professores e as 

etapas de inscrição, matrícula e acompanhamento dos cursos. Essa Plataforma efetua ainda o 

cadastro dos professores, com base nos dados do Educacenso
9
, de modo a inserir e alimentar o 

Currículo Freire, regido por um padrão criado, especialmente para os professores da Educação 

Básica, também chamado de Currículo Lattes do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).  

A Plataforma Freire é análoga à Plataforma Lattes, e consiste em um sistema interativo 

através do qual os professores poderão se inscrever em diversos cursos de formação em todo o 

País. Para tanto, é preciso que o docente se cadastre (o professor pode escolher no máximo até 

três cursos de graduação por ordem de interesse), inserindo seus dados profissionais para decorrer 

à solicitação das inscrições por meio da efetivação de um login para acompanhamento das ações 

do Plano (CAPES, 2013). A partir da pré-inscrição na Plataforma as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, elaboram um plano estratégico para adequar a oferta das IES à demanda 

dos professores e às necessidades reais das escolas e de seus sistemas. As pré-inscrições são 

submetidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais às IES, que procederão à habilitação dos 

professores nos cursos oferecidos. Vale ressaltar que os critérios de seleção dos professores são 

estipulados em conjunto nos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, ou 

seja, cada Estado tem os seus critérios de escolha de seleção. (BRASIL, 2009b). 

Nesse cenário, a CAPES divulga anualmente o Calendário de Atividades do PARFOR e 

nesse calendário são apresentadas as definições dos prazos e das atividades que serão realizadas 

pelas secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, bem como os Fóruns, as IES e o 

período das pré-inscrições.  Logo após, as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 

validam as pré-inscrições dos professores pertencentes ao seu sistema para então, as 

                                                           
8
A Secretaria de Educação a Distância (SEED) e a Secretaria Executiva do MEC, por intermédio da Diretoria de 

Tecnologia da Informática (DTI), construíram o Sistema Informatizado de Gestão da Formação Nacional de 

Professores da Educação Básica, denominado Plataforma Freire, em homenagem ao ilustre e renomado educador 

Paulo Freire. 
9
 De acordo com o MEC, o Educacenso é considerado como uma ferramenta radiográfica que mostra os detalhes do 

sistema educacional brasileiro, na obtenção dos dados individualizados tanto dos estudantes quanto dos professores, 

turmas e escolas públicas e privadas de toda a nação, coletados pela internet. Por meio dos dados apresentados no 

Educacenso, calcula-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e planeja-se ações como a 

distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, entre outras. 
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universidades analisarem a relação de professores e, depois do processo seletivo, registram os 

alunos matriculados nos cursos (CAPES, 2013). Contudo, vale sinalizar que a pré-inscrição não 

garante a matrícula, haja vista que esta só será efetivada após os requisitos para a participação 

previstos nas normas e procedimentos acadêmicos da IES. 

 O PARFOR, quando foi lançado em 2009, tinha como meta chegar a 2011 com 240 mil 

docentes matriculados. No entanto, no final de 2010, o total de alunos estava na faixa de oitenta 

mil (80.000), número considerado baixo pela própria CAPES, órgão responsável pela 

implementação do PARFOR. (AVANCINI, 2011). 

 De acordo com a CAPES (2015) o PARFOR foi oferecido por oitenta e três (83) IES, as 

quais implantaram novecentos e treze (913) turmas em duzentos e setenta e oito (278) municípios 

brasileiros que se encontram em vinte e duas (22) Unidades da Federação. Entre 2009 e 2014 

foram matriculados setenta e nove mil e sessenta (79.060) professores da rede pública nas turmas 

especiais desse referido Plano. Em se tratando das Regiões do Brasil, a Região Norte apresenta o 

maior número de matrículas realizadas com o percentual de 47,62%, seguida da Nordeste com 

37,64%, o Sul com 8,77%, o Sudeste com 3,75% e o Centro-Oeste com 2,22%, conforme gráfico 

abaixo: 

 

           GRÁFICO 01 – Distribuição de Matrículas por Região do Brasil 

 
             Fonte: Plataforma Freire (INEP, 2015a). 
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 As matrículas ativas mantêm a mesma liderança apresentada no gráfico anterior, e assim 

se dispõe: Norte - 42,90%, Nordeste - 28,89%, Sul- 4,57%, Sudeste - 2,26% e Centro-Oeste - 

1,21%. 

 

TABELA 01 - Número de Matrículas por Região e a situação vigente entre os anos de 2012 e 

2015 
Região Cursando Desvinculados Falecidos Trancados Transferidos Formados Matri

cu- 

lados 

Centro-

Oeste  

808 356 1 2 0              149 1.316 

Norte  29.104         4.278        25        774 0           4.813    38.994 

Nordeste  17.427          7.215        27           25  2           5.414  30.110 

Sul    2.187          1.979  4        140 2           1.424       5.736 

Sudeste    1.482              979 6        133 1              303      2.904 

Total  51.008        14.807       63     1.074 5         12.103     79.060 

Fonte: Plataforma Freire (INEP, 2015a). 

 

 

 Nesse cenário formativo, até o final de 2014, foram implantadas duas mil quatrocentos e 

vinte e oito (2.428) turmas no PARFOR, em quatrocentos e cinquenta e um (451) municípios que 

estão localizados em vinte e quatro (24) unidades da federação. Os professores atendidos pelo 

PARFOR se encontram nos três mil duzentos e noventa e quatro (3.294) dos cinco mil 

quinhentos e setenta (5.570) municípios brasileiros. (INEP, 2017). 

 Tomando como base os dados apresentados, percebe-se a evolução da proporção de 

professores matriculados e a expressiva melhoria quanto ao número de docentes com formação 

superior, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste. Percebe-se com isso, a importância do 

PARFOR, como política educacional para a garantia do direito à formação do docente, no 

entanto, não há indicativos quanto a qualidade dessa formação. 

 Propalados como resultados os Dados do Educacenso de 2015, observa-se um avanço 

significativo em meio ao cruzamento de dados informados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) acerca do Censo da Educação Básica e o Censo 

da Educação Superior. Diante desse fato, foi possível diagnosticar que muitos profissionais que 

atuam no magistério da Educação Básica, também são alunos da Educação Superior. Isso 
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evidencia que o processo de melhoria da qualificação desses profissionais está em pleno curso no 

cenário brasileiro. (INEP, 2015a, 2015b). 

 Apesar dos avanços alcançados pelo PARFOR, muitos professores que se inscrevem na 

Plataforma Freire sentem-se desanimados em meio ao processo burocrático e lento até a 

efetivação das matrículas, não lhes restando, muitas vezes, outra alternativa senão assistir a tudo 

de modo passivo. Inicialmente os Estados e os Municípios identificam as demandas, em seguida 

estabelecem as Licenciaturas que serão oferecidas, depois os Fóruns Estaduais são organizados 

para discussão quanto à oferta e à procura. Vale lembrar que o Secretário de Educação, bem 

como um membro indicado pelo governo, os dirigentes das IES, representantes do MEC e das 

secretarias municipais de Educação e profissionais do Magistério indicados pela seccional da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) desses Fóruns. Dessa forma, 

quando há um consenso, as vagas são disponibilizadas na Plataforma Freire para os professores 

em exercício optarem pelo curso que desejam, porém, ainda assim, precisam esperar que a 

Secretaria, seja Municipal ou Estadual possa validar suas inscrições. 

 Ademais, além do processo burocrático, o PARFOR não apresenta uma logística 

organizada voltada para as necessidades específicas de determinadas localidades e isso 

desencadeia na disposição de muitos cursos sem interessados e muitos interessados sem curso. 

 As IES devem propor cursos que atendam às demandas regionais, tendo como suporte os 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente.  

 

Os Fóruns são órgãos colegiados que têm como finalidade organizar, também 

em regime de colaboração entre os entes federados, a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação 

básica. Suas atribuições são: elaborar e acompanhar planos estratégicos com 

base no diagnóstico e na identificação das necessidades de formação do 

magistério das redes públicas, apoiado no censo escolar da educação básica: 

articular ações, otimizar recursos e potencializar esforços em interação com os 

sistemas de ensino e instituições formadoras sediadas no estado. (GATTI, 2011, 

p. 54). 

 

 

 Portanto, o regime de colaboração previsto no caput do Artigo ora mencionado e também 

no Parágrafo 1º do Art. 62 da Lei nº 12.056/09e que fora acrescido à Lei nº 9.394/96, o qual 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que trata especificamente da formação 

inicial e continuada, bem como da capacitação dos profissionais de Magistério, embasa também a 
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política nacional de formação de professores, em conformidade com o que se encontra prescrito 

no Art. 2º, Inciso III, do Decreto 6.755/09: 

 

Art. 2º. São princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica: 

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 

objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as instituições 

formadoras e os sistemas e Redes de ensino. (BRASIL, 2009a). 

 

 

 O artigo exposto apresenta como um dos princípios desta política a colaboração, 

evidenciando que o alcance dos objetivos propostos ocorrerá mediante a permanente articulação 

entre o Ministério da Educação, as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino. 

 É inegável, portanto, que mesmo com os entraves nas políticas de formação para 

professores, o avanço na qualidade da formação superior no país, ocorre por meio dos Programas 

e pelo esforço dos próprios professores na busca de preparo para o exercício da profissão, que 

tentam conciliar, na medida do possível, seus respectivos horárias de trabalho às suas formações, 

sem se afastarem de suas funções. Afinal, aos alunos do PARFOR é negada a possibilidade de 

afastar-se de suas atividades laborais para dedicar-se, exclusivamente ao rendimento em sala, sem 

contar que a grande maioria do público participante é composto por mulheres, significando, 

muitas vezes, uma tripla jornada imposta pela sociedade, que se desenvolve no âmbito familiar 

entre marido, filhos e aprimoramento pessoal e profissional. 

 No dia 06 de agosto de 2009 a LDB foi alterada, merecendo destaque o Art. 61 que 

passou a definir o “profissional de educação”, incluindo nessa “categoria” os profissionais com 

habilitação para lecionar da Educação Infantil ao Ensino Médio, os pedagogos habilitados em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional e os “portadores de 

diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim habilitados” que atuam na área 

educacional. No dia 13 de outubro de 2009e é sancionada a Lei nº 12.056 que acrescenta 

Parágrafos ao Art. 62 da LDB, a saber: 

 
§ 1º - A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação 

dos profissionais de magistério. 

§ 2º - A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 

poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 
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§ 3º - A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 

ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de 

educação a distância. (BRASIL, 2009e). 

 

 

 O caput do Art. 62 da LDB refere-se à habilitação necessária para o professor da 

Educação Básica que engloba a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A 

inserção dos três Parágrafos pela Lei nº 12.056/09e reforça a necessidade de investimento na 

formação do profissional da educação e obriga as instâncias federativas para a promoção da 

formação inicial e continuada, bem como a capacitação dos profissionais do Magistério. Essa Lei 

prestigiou a modalidade de educação a distância como ferramenta dessa formação continuada e 

da capacitação desses professores, sendo que a formação inicial do professor deverá ser realizada, 

preferencialmente, no ensino presencial, e a educação a distância será como uma 

complementação e aperfeiçoamento profissional.  

 A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(BRASIL, 2009a) pode ser considerada como uma alternativa para a correção dos desvios 

pertinentes à formação docente, buscando dirimir as desigualdades dessa área, baseando-se, 

sobretudo, nos seguintes princípios: a “articulação entre a teoria e a prática no processo de 

formação docente”; a “importância do projeto formativo, assegurando organicidade ao trabalho e 

garantindo sólida base teórica e interdisciplinar”; e a “importância do docente no processo 

educativo da escola e de sua valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de 

estímulo à profissionalização”, entre outros (BRASIL, 2009a, Artigo 2º).  

 No entanto, o PARFOR, criado como forma mais visível de operacionalização da política 

de formação inicial e continuada dos professores no país, apresenta nuances voltadas para a 

necessidade de fiscalização, sobretudo, quanto às atribuições estabelecidas entre as parecerias 

com as Secretarias Municipais de Educação e a finalidade real a que se propõe o Programa, ou 

seja, a formação dos professores em exercício. 

 Ademais, diante das demandas impostas ao sistema educacional, novas exigências surgem 

na perspectiva de integrar os professores aos mais distintos paradigmas propulsores do 

desenvolvimento que são imbricados ora pelas propostas tecnológicas, ora pela apreensão e 

produção do conhecimento.  

 No Brasil a Formação de Professores da Educação Básica é normatizada pela organização 

de documentos legais que se articulam para dar sustentação a uma política nacional que almeja 
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não apenas a formação inicial mínima para o exercício do magistério nos diferentes níveis e 

modalidades da educação e do ensino, mas também a promoção da formação continuada para os 

profissionais do Magistério da Educação Básica, numa conjectura que caminha rumo à 

“equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino” 

(BRASIL, 1988, grifo nosso), conforme evidencia o trecho a seguir:  

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino. (EC
10

 n° 14/96 e EC n° 

53/2006).  

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função e distributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e Financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

 

 Estas são atribuições da União, conforme disposto no Parágrafo 1º do Artigo 211 da 

Constituição Federal, texto esse que subsidia o Decreto n° 6.755/09, o qual, apesar de algumas 

limitações como o quantitativo de vagas por regiões do Brasil para a real demanda apresentada e 

o descumprimento de alguns acordos firmados entre as parcerias dos municípios e a oferta do 

Programa nas IES, esta Lei favoreceu a formação, sobretudo, inicial de muitos profissionais da 

educação em exercício que não tinham a formação exigida pela LDB.  

 Notamos, portanto, que as políticas educacionais, voltadas para a formação de 

professores, estão atreladas à ideologia neoliberal, fomentadas por movimentos que envolvem 

tensões, equívocos e desafios. E, ante a reestruturação do capitalismo nos cenários internacional e 

global econômicos, as políticas e programas de formação de professores emergiram por toda a 

nação brasileira, visando, principalmente, atender aos interesses do capital. (FREITAS, 2007). 

 Em 2015, as políticas de formação de professores foram alavancadas por meio das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, sob Parecer CNE/CP nº 02/2015 (BRASIL, 2015b) e da 

Resolução CNE/CP nº 02/2015 (BRASIL, 2015c).  

 As novas Diretrizes Curriculares deliberam que os profissionais do Magistério da Edu-

cação Básica são: 

 

                                                           
10

Emenda Constitucional. 
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[...] aqueles que exercem atividades de docência e de gestão educacional dos 

sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, nas diversas 

etapas e modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação 

profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do 

campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e possuem a 

formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional. (BRASIL, 2015b). 

 

 

 Essas Diretrizes têm como finalidade garantir a organização da formação inicial e 

continuada desses profissionais e, corroborando com essas ideias, Dourado (2015) as definem 

como “princípios da formação inicial e continuada dos professores da educação básica e 

sinalizam para maior organicidade nos projetos formativos e maior articulação entre a educação 

superior e a educação básica” (DOURADO, 2015, p. 306).   

 De acordo com essas Diretrizes, a formação inicial e continuada contempla: 

 

I - Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  

II - A inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica 

da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  

III - O contexto educacional da região onde será desenvolvido;  

IV - As atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses 

contextos;  

V - A ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e a 

capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 

formação dos professores e da aprendizagem de Libras;  

VI - As questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas a diversidade 

étnico racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade. (BRASIL, 2015b).  

 

 

 Nessa perspectiva, as Diretrizes evidenciam que a formação de professores deve ser, não 

apenas constituída, mas também desenvolvida pela articulação entre as IES, os sistemas de ensino 

e as unidades escolares da Educação Básica, obedecendo ao regime de colaboração e cooperação 

entre os entes federados. Assim, o direito à educação é garantido àqueles que se encontram 

excluídos do processo social histórico e, inúmeras transformações se firmam nas IES e na 

Educação Básica, visando melhorar a formação dos professores. 

 De acordo com Dourado (2015) as novas Diretrizes deliberam que após o período de 

formação inicial e continuada, os Egressos devem possuir um arcabouço de informações e 

habilidades que se formam pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, em decorrência 

das concepções pedagógicas e do processo vivenciado durante a formação, em meio aos 
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princípios constitutivos do conhecimento, da pesquisa, da organização, do exercício e da gestão 

educacional. Assim, a formação do professor deve permear as mais distintas características e 

dimensões pertinentes à área da docência. 

 No dia 9 de maio de 2016a, instituiu-se o Decreto nº 8.752, revogando e substituindo o de 

nº 6.755/09, no qual, de acordo com o Art. 1º, regulamenta a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, fixa os princípios e objetivos, além de apresentar a 

organização dos programas e suas ações, em colaboração com os sistemas de ensino, o Plano 

Nacional de Educação e os planos decenais pertencentes aos Estados, ao Distrito Federal e os 

Municípios. (BRASIL, 2016a).  

 Em consonância com esse Decreto, a política de formação de professores passa a ser 

acaudilhada pelo “Planejamento Estratégico Nacional”, que é deliberado pelo MEC, consagrado e 

supervisionado pelo “Comitê Gestor Nacional”, formado pelos Fóruns Estaduais e Distrital, com 

o intuito de apoiar a formação dos profissionais da Educação e estabelecer a centralização e a 

regulação das políticas de formação. O Comitê é, pois, um processo basilar para redigir o plano 

estratégico nas respectivas unidades federativas.   

 Ao compararmos esse Decreto ao anterior, notamos um avanço significativo, visto que o 

Decreto nº 6.755/2009 se dirigia apenas aos docentes que atuavam na Educação Básica; e o novo 

Decreto versa sobre a formação de todos os profissionais que atuam na Educação Básica. 

Entretanto, evidencia em seu Artigo 12, inciso IV, que a formação inicial do magistério “em nível 

médio, na modalidade normal para atuantes em todas as redes de ensino, na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental na função do magistério” está relacionada ao contexto 

das possibilidades formativas, sendo, portanto, apesar de sua elaboração atual, um processo 

anacrônico no cenário educacional, no tocante à formação e a valorização dos docentes. (Ibid.).  

 Enquanto este novo Decreto se caracteriza pelo avanço ao reconhecer como lócus de 

formação as instituições educacionais, bem como, a importância de se articular teoria e prática 

para a valorização do docente e a carência de firmar parcerias entre pesquisadores acadêmicos e 

professores, uma vez que a elaboração coletiva do conhecimento reverbera no desenvolvimento 

promissor do trabalho desse profissional, também se define por sua legitimação a um processo 

atrasado, ao aceitar, profissionais que tenham apenas o Ensino Médio, também chamado de 

Normal, para atuarem como professores da Educação Básica. 
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 Ao discutirem sobre a formação do professor, Libâneo e Pimenta (1999, p. 22) já diziam 

que “não é qualquer um que pode ser professor”, visto que o professor está em constante 

formação. Nesse contexto, encontram-se os protagonistas desse embate, os profissionais da 

educação que tentam, na medida do possível, compreender as ocorrências e os desfechos para 

tantas mazelas sociais e, através de suas ações reforçam suas práticas e contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades e competências de seus educandos, no tocante ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

 Contudo, as transformações sociais ocorridas em meio à globalização têm proporcionado 

ao professor uma formação mais desafiadora e, estes desafios estão relacionados à necessidade de 

atualização de saberes e a habilitação adequada desses profissionais. Nesse viés, compete às 

Universidades o grande desafio de acompanhar as transformações sociais e o desenvolvimento 

tecnológico, principalmente, nos cursos de Licenciatura, com vistas na formação de professores 

mais eficientes e preparados para o mundo social do trabalho, que está cada vez mais exigente. E, 

diante da necessidade de adequar tempo, espaço e movimentos sociais emergentes, as IES, por 

conhecerem as legislações educacionais, disponibilizaram mais cursos com a finalidade de 

formar professores que respondessem aos desafios sociais contemporâneos e, pela demanda da 

profissão docente, o foco da oferta tornou-se mais acentuado e a procura concentrou-se nos 

cursos de Pedagogia.  

 

2.4 As Produções Acadêmicas acerca do PARFOR
11

e suas múltiplas faces 

  

 A formação inicial de professores, no Brasil, tem se constituído como um tema de 

relevância nas discussões que permeiam o cenário educacional, apesar de os cursos de 

                                                           
11

No dia 25 de Setembro de 2017, o portal da CAPES apresentou uma matéria, afirmando que ainda em 2017 a 

formação de professores em exercício terá um novo modelo e que a nomenclatura PARFOR será substituída pela 

sigla PROFIC (Programa de Formação Inicial e Continuada para Professores da Educação Básica), também 

destinada aos professores em exercício na Educação Básica. O diretor de Formação de Professores da CAPES, 

Marcelo Câmara, assegurou que este novo Plano atualizará o PARFOR e contará com o repasse financeiro direto às 

instituições, visando aumentar a eficiência da gestão. Todavia, o PROFIC continuará vigente até a conclusão da 

última turma e, não haverá, portanto, novas turmas do PARFOR, mas do PROFIC que contará com quatro 

especializações, a saber: Educação Infantil, Alfabetização, Português e Matemática. (Informações disponíveis em: 

<www.capes.gov.br> Acesso em: 03 Out. 2017). Contudo, além das especializações, foram disponibilizadas 

também, novas turmas do PARFOR. 
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Licenciatura, sobretudo, do PARFOR, se apresentarem estáticos quanto ao seu modelo, sem as 

devidas alterações, desde a sua implantação. 

 Com o intuito de relacionar o processo de formação inicial dos professores com as 

políticas públicas e a prática pedagógica desses profissionais na Educação do Campo é que 

apresentamos os dados subsequentes, com a finalidade de verificar o repositório da produção 

científica publicada no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior (CAPES), obedecendo ao recorte temporal de 2012 a 2015, período 

estabelecido para esta pesquisa, no às primeiras turmas que concluíram seus estudos pelo 

PARFOR. 

 A esse tipo de literatura Ferreira (2002, p. 258), caracteriza como “Estado da Arte” ou 

“estado de conhecimento”, e considera que estas são: 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 

desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e 

em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 

de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de 

caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 

tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 

enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno 

passa a ser analisado. 

 

 

 Nesse contexto, é crucial fazermos o mapeamento das produções sobre determinados 

temas nos mais distintos campos do conhecimento, com a finalidade de vislumbrar a totalidade de 

estudos e pesquisas, e organizarmos os resultados tanto em termos quantitativos, quanto em 

termos qualitativos daquilo que se deseja encontrar. Para tanto, tomamos como abordagem para 

esse mapeamento, a matriz dialógica em meio às diversas produções acadêmicas no campo das 

Dissertações de Mestrado e das Teses de Doutorado. 

 Ao tratarmos da formação de professores, observamos que essa temática é bastante 

diversificada e extensa; isso é um fato que não apenas contribui para os estudos acerca dessa 

questão, mas também, exige de nós, educadores/pesquisadores, organização simultânea das 

ideias, bem como cuidados para afunilarmos as análises para não perdermos o foco real do 

processo de abordagem que se almeja, para a seleção da literatura e a discussão do objeto de 

estudo. 
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 A escolha da CAPES como fonte de pesquisa se configura pela relevância, credibilidade e 

a facilidade em acessar informações sobre Teses e Dissertações defendidas nos Programas de 

Pós-Graduação de todo o país. As categorias utilizadas para a busca das produções foram 

“PARFOR”, “PARFOR/Política Pública”, “PARFOR/Prática Pedagógica” e “PARFOR/Educação 

do Campo”. As consultas foram feitas no período compreendido entre julho e setembro de 2017, 

por meio da leitura dos resumos, nos respectivos relatórios de pesquisa. Vale ressaltar, que 

devido à amplitude dos resultados apresentados, como quanto à “Política Pública”, “Prática 

Pedagógica” e “Educação do Campo”, decidimos por redefinir aos resultados por cada ano 

estabelecido para a pesquisa (2012, 2013, 2014 e 2015), bem como, pela área de concentração ou 

pela área de conhecimento em “Educação”. 

 Mesmo com a redefinição dos resultados, o quantitativo se apresentava elevado, e como 

forma de dirimirmos essa questão, peremptoriamente, buscamos analisar os trabalhos que mais se 

aproximavam do nosso objeto de pesquisa, que é a "formação inicial de professores pelo 

PARFOR”. Como fundante para excluirmos as produções que se encontravam distantes do objeto 

pesquisado, rejeitamos as produções que fugiam da temática em questão nos mais diversos 

Programas que versavam sobre a formação de professores. Ademais, destacamos que os trabalhos 

escolhidos para a análise e apresentados a seguir, se encontram em categorias diferentes. 

 Os achados após consultarmos o repositório da CAPES (2017), podem ser assim 

especificados, conforme quadro abaixo:  

 

QUADRO 02 – Quantitativo de Trabalhos Encontrados na Categoria PARFOR 

PARFOR 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

D
12

 

03 

 

T
13

 

- 

D 

12A
14

+02P
15

 

T 

05 

D 

11A+01P 

T 

09 

D 

24A+03P 

T 

05 

D 

50A+06P 

T 

19 

03 19 21 32 75 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados coletados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2017. 

  

 

 Pela categoria “PARFOR”, localizamos setenta e cinco (75) trabalhos, e esse número se 

apresenta de forma progressiva, incluindo as Teses e as Dissertações ao longo dos 4 anos. Para os 
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Dissertação. 
13

 Tese. 
14

 Mestrado Acadêmico. 
15

Mestrado Profissional. 
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achados das demais categorias, utilizamos como palavra chave o PARFOR, precedido das demais 

categorias como Política Pública, Prática Pedagógica e Educação do Campo, como evidencia o 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 03 – Quantitativo de Trabalhos Encontrados nas Categorias PARFOR e Outras 

PARFOR / POLÍTICA PÚBLICA 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

D 

2.655A 

+58P 

T 

757 

D 

1.573A 

+03P 

T 

52

1 

D 

1.599A+25

P 

T 

645 

D 

1.726A 

+32P 

T 

675 

D 

7.553A 

+118P 

T 

2.598 

3.470
16

 2.097
10 

2.269
10 

2.433
10 

10.269 

PARFOR / PRÁTICA PEDAGÓGICA 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

D 

2.655A 

+58P 

T 

757 

D 

1.574A 

+03P 

T 

521 

D 

1.596A 

+25P 

T 

645 

D 

1.726A 

+32P 

T 

675 

D 

7.551A 

+118P 

T 

2.598 

3.470
17

 2.098
10 

2.266
10 

2.433
10 

10.267 

PARFOR / EDUCAÇÃO DO CAMPO 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

D 

2.655A+58

P 

T 

757 

D 

1.574A 

+03P 

T 

522 

D 

1.600A 

+25P 

T 

648 

D 

1.728A 

+32P 

T 

676 

D 

7.557A 

+118P 

T 

2.603 

3.470
11 

2.099
10

 2.273
10

 2.436
10

 10.278 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados coletados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2017. 

 

 

 Na esteira da identificação dos trabalhos de Teses e Dissertações no Banco consultado, 

encontramos entre os anos de 2012 e 2015, um total de dez mil duzentos e sessenta e nove 

(10.269) produções sobre PARFOR/Política Pública, dez mil duzentos e sessenta e sete (10.267) 

sobre PARFOR/Prática Pedagógica e dez mil duzentos e setenta e oito (10.278) sobre 

PARFOR/Educação do Campo. Contudo, como fora mencionado, apesar do elevado número 

encontrado das produções, quando nos debruçamos acerca de cada documento, descobrimos a 

seguinte situação, conforme apresenta Quadro 04: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Educação como Área de Concentração (EACC). 
17

Educação como Área de Conhecimento (EAC). 
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QUADRO 04 – Da Totalidade dos Trabalhos Encontrados à Especificidade que Interessa 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

 

 Pelas características apresentadas, os dados revelam que entre as Dissertações (D) e as 

Teses (T) encontradas o que mais nos chamou a atenção foi quanto ao número reduzido de 

achados sobre o PARFOR/Educação do Campo e PARFOR/Prática Pedagógica, entre os anos de 

pesquisa, ser apenas um (1) para cada categoria, bem como o número elevado de trabalhos que 

não se enquadram ao proposto, ou seja, apesar de serem registrados no universo da pesquisa, 

dezessete (17) trabalhos não condizem às categorias estabelecidas e, nenhuma produção foi 

encontrada sobre o impacto do PARFOR para a prática pedagógica dos Egressos que atuam nos 

espaços campesinos. Vale frisar que a produção referente ao PARFOR/Educação do Campo fora 

elaborada no ano de 2013, por Márcia Mariana Bittencourt Brito, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação, pela Universidade Federal do Pará, sob orientação do Professor Dr. 

Salomão Antônio Mufarrej Hage. Esta é, pois, uma sinalização pertinente, pelo reconhecimento 

de que as produções voltadas para a Educação do Campo
18

, enquanto política pública, foram 

silenciadas durante muito tempo nos embates e discussões histórico/acadêmicas, afinal, como 

define Caldart (2012), 

 

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 

protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 

incidir sobre a política de educação, desde os interesses sociais das comunidades 

camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do trabalho, da cultura, 

do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classes) 

entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações no 

projeto de país e de sociedade e nas concepções de política pública, de educação 

e de formação humana. (CALDART, 2012, p.257). 

 

 

 A Educação do Campo está vinculada aos movimentos sociais, os quais sempre tiveram 

papel decisivo para a materialização desse projeto tão importante na história da educação 

                                                           
18

 No próximo capítulo trataremos com mais profundidade sobre esta temática. 

 

 PARFOR EDUCAÇÃO 

DO CAMPO 

FORMAÇÃO 

PROFESSOR 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

NÃO SE 

APLICAM 

 30D + 11T 01D 11D + 04T 01D 13D+04T 

TOTAL 41 01 15 01 17 
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brasileira. Essa modalidade de educação foi constituída como categoria que se construiu 

socialmente e pelos sujeitos sociais que a compõem. Todavia, é preciso romper com esse 

silenciamento, visto que as descobertas emancipam consciências. Consequentemente, este 

modelo de sociedade exige uma educação voltada para emancipação das consciências exploradas 

e possibilitam a superação das contradições imbricadas pelo descaso vivido pela população 

campesina, além de coadunar com transformações significativas nesse cenário social. 

 Filtrando um pouco mais os achados, das setenta e cinco (75) produções, excluindo 

aquelas que não condizem com as categorias estabelecidas, temos cinquenta e oito (58) trabalhos 

entre Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, espalhados nas mais distintas instituições 

superiores pelas regiões do Brasil, nas quais as pesquisas foram realizadas. 

 A Região Nordeste concentra o maior número de produções referentes às categorias 

pesquisadas, com quatorze (14) trabalhos voltados para as Dissertações de Mestrado e cinco (05) 

no campo das Teses de Doutorado, e a Região Centro-Oeste é a que se destaca pelo menor 

número de produções, ou seja, são apenas cinco (05) Dissertações e uma (01) Tese, perfazendo 

um total de seis (06) trabalhos disponibilizados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no 

período compreendido nessa pesquisa. Entretanto, apesar do número reduzido em algumas 

Regiões, o PARFOR enquanto política pública para a formação de educadores em serviço tem se 

difundido entre todas as regiões brasileiras, uma vez que encontramos produções em todas elas. 

 Após a leitura e análise do único trabalho encontrado sobre o PARFOR e a Educação do 

Campo, como fora mencionado, destacamos que Brito (2013), assim como nós nesta pesquisa, 

optou pelo método do Materialismo Histórico, buscando analisar os fatores sociais, políticos, 

econômicos e as relações estabelecidas, no contexto do acesso das populações do campo à 

Educação Superior. De forma geral, muitos trabalhos têm como aporte teórico o Materialismo 

Histórico Dialético para fundamentar algumas pesquisas e outros não deixam claro qual a matriz 

teórica que os fundamentam, sendo, portanto, uma debilidade frente aos trabalhos mapeados e 

uma problemática a ser observada ou mesmo resolvida. O mais interessante é que quase todas as 

pesquisas possuem enfoque qualitativo e muitos dos achados versam sobre as políticas públicas 

voltadas para a formação inicial dos professores da Educação Básica, destacando seus marcos 

históricos e as reflexões sobre a Prática Pedagógica e a Educação.  

 Ademais, os estudos em torno das Dissertações e Teses encontradas no Banco de 

Dissertações e Teses da CAPES foram essenciais para o aprofundamento do tema estudado, haja 
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vista que os objetos de estudo analisados ampliaram meus conhecimentos e favoreceram as 

discussões, sobretudo, da formação inicial dos professores que atuam na Educação do Campo. 

 As políticas educacionais brasileiras, especialmente, as que contemplam os programas 

especiais, apresentam problemas desde a sua elaboração, visto que tais propostas anseiam 

retificar os desajustes observados no cenário educacional. No entanto, estas continuam aquém das 

garantias para o alcance dos resultados de grande impacto.  

 

2.5 O que dizem as Leis sobre o Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

 Situado historicamente, o curso de Pedagogia estabelece uma estrutura curricular firmada 

nos núcleos dos Estudos Básicos, dos Estudos de Aprofundamento e/ou Diversificação da 

Formação e dos Estudos Integradores que harmonizam o enriquecimento curricular e, como fora 

mencionado no capítulo anterior, no Brasil, o curso de Pedagogia foi instituído pela primeira vez 

em 1939, por meio do Decreto-Lei nº 1.190/1939 (BRASIL, 1939), sendo este um curso voltado 

para a formação de bacharéis ou técnicos em educação e de Licenciatura em Pedagogia.  

 Em 2006, a Resolução nº 01/2006a aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia (DCNP), definindo que a formação a ser ofertada nesse curso 

deve compreender de forma integral, a docência, a gestão, a pesquisa, a avaliação de sistemas e 

instituições de ensino em geral e a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e 

atividades educativas, como aponta o Artigo 4, § único dessa Resolução: 

 

As atividades docentes também compreendem participação na organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não escolares; 

III produção e difusão do conhecimento científico tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares. (BRASIL, 2006a). 

  

 

 As novas DCNP são uma conquista da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) em parceria com as demais entidades do setor educacional, 

sobretudo, as entidades de formação de professores. No entanto, não houve consenso acerca 

dessa conquista e isso culminou em diversos questionamentos, debates e dúvidas suscitadas pelos 
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díspares setores da comunidade educativa, envolvendo docentes, discentes e pesquisadores, entre 

outros. 

 A formulação do curso de Pedagogia presente nas DCNP traduz em grande parte o 

direcionamento da normalização operacional do curso. Porém, grandes são os desafios para a sua 

organização, que devem ser apreciados pelos projetos pedagógicos, visto que a formação comum 

de aprofundamento pedagógico geral e de gestão e o seu percurso formativo devem constituir as 

bases docentes para a Educação Infantil em suas especificidades, bem como para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

 Nessa perspectiva, vale salientar que as DCNP apresentam a docência como base da 

formação do pedagogo e essa concepção, segundo Saviani (2003) remete à compreensão 

histórico-crítica da Pedagogia como ciência da prática educativa e o entendimento de que a 

especificidade da Educação, nas atuais relações sociais, passa a ser determinada pela forma 

escolar, em outras palavras, a docência constitui a base da identidade profissional de todo 

educador. Para Kuenzer (1999) a base docente é essencial para o exercício do trabalho 

pedagógico, sendo então, compreendida como um ato educativo intencional e, para os membros 

da ANFOPE a preparação para a docência deve englobar todos os aspectos significativos da 

ciência pedagógica.  

 A história do curso de Pedagogia evidencia não apenas as necessidades que foram se 

colocando para a formação superior desses profissionais, mas também as tendências que se 

fizeram presentes no campo educacional em cada período da sua existência. Portanto, a 

identidade do curso continua se adaptando em meio às disputas e às indicações educativas que 

permeiam os diversos momentos da história educacional brasileira e, as ambiguidades e 

indefinições que perpassam na legislação podem e devem ser consideradas como desafios a 

serem superados por todos os educadores que anseiam uma educação de qualidade para todos os 

cidadãos brasileiros. 

 Em se tratando do processo de formação de professores no cenário brasileiro, faz-se 

necessário retomar a obra de Apple (1989) intitulada “Educação e Poder”, a qual representa uma 

crítica vinculada aos modelos reducionistas do sistema capitalista quanto ao fenômeno da 

educação. Em meio à abordagem estrutural ancorada na literatura marxista, o autor não aponta a 

área da economia como limite, mas a considera relevante no espaço educacional, uma vez que 

fazemos parte do sistema capitalista. 
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2.5.1 Papel do Professor Pedagogo 

 

 Para compreender o papel do pedagogo no contexto atual, faz-se necessário frisar que a 

educação não é um fato estritamente escolar, haja vista que é por meio do processo educacional, 

sobretudo escolar, que as contradições de uma sociedade antagônica se apresentam, e a 

especificidade do cenário escolar vai além do processo de socialização e reprodução, sendo esta 

usada, em muitos momentos, como um instrumento de autocontrole do sistema, seja político, 

econômico, religioso ou sob a influência de todos num determinado tempo histórico.  

 De acordo com Boff (2000, p. 51), “[...] o grande desafio histórico é certamente este: 

como fazer das massas anônimas, deserdadas e manipuláveis um povo brasileiro de cidadãos 

conscientes e organizados como processo político, social e cultural”. O autor supracitado enfatiza 

que a “massa humana” precisa ser povo e se desprender de ser massa. Daí a importância da 

articulação entre o pedagogo e sua prática pedagógica em uma escola, uma vez que, segundo 

Saviani (1985), a escola, sobretudo a pública, tem a responsabilidade de garantir às camadas 

populares a apropriação e o domínio da cultura letrada, de forma consciente e construtora de uma 

sociedade mais justa e igualitária, como instrumento de luta das classes menos favorecidas. Nessa 

perspectiva, encontram-se os professores pedagogos com a missão de difundirem as 

responsabilidades inerentes ao seu exercício mediatizados pelas questões sociais e políticas. 

 De acordo com Libâneo (2001), existe uma tradição histórica na formação de professores 

no Brasil, desde a década de 1930 sob a influência dos Pioneiros da Educação Nova que definiam 

o curso de Pedagogia como um curso para formação de professores atuantes nas séries iniciais. 

Para Saviani (1985) a palavra Pedagogia significa “condução da criança”. Assim, pedagogo era o 

escravo que “conduzia as crianças” aos locais de estudo para receberem instruções de seus 

preceptores e após a dominação romana sobre a Grécia, o “escravo pedagogo” não só continuou a 

agir como condutor de crianças, mas também assumiu as funções de preceptor. Nesse contexto, a 

Pedagogia está ligada ao ato de “condução do saber”, que se estende à função da docência, aos 

espaços escolares e a toda e qualquer prática educativa que, como afirma Libâneo (2006, p. 15), 

“[...] todo profissional que lida com a formação de sujeitos, seja em instituições de ensino, seja 

em outro lugar, é um pedagogo”. 

 Diante das questões culturais, políticas e as ideias concernentes ao educando e ao 

professor, o pedagogo é aquele profissional responsável por conectar essas questões ao mundo 
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exterior, levando em consideração as relações estabelecidas e as aprendizagens adquiridas. 

 Ademais, o pedagogo deve ainda se atentar para o currículo a ser ensinado e a 

metodologia, pois agindo dessa maneira, ele terá possibilidade de agir, considerando a utilização 

de “técnicas adequadas que permitem o estudo de alternativas e tomadas de decisão. [...] Uma 

metodologia que permite a apropriação do conhecimento e seu manejo criativo e crítico” 

(GUIRRO, 2009, p. 71). 

 Na concepção de Gadotti (1983, p. 57), “[...] o papel do pedagogo é um papel político. 

Sempre que o pedagogo deixou de „fazer política‟, escondido atrás de uma pseudoneutralidade da 

educação, estava fazendo, com a sua omissão, a política do mais forte, a política da dominação”. 

Esse mesmo autor assegura que 

 

O educador, o filósofo, o pedagogo, o artista, o político têm e tiveram, 

historicamente, um papel eminentemente crítico: o papel de inquietar, de 

incomodar, de perturbar. A função do pedagogo parece ser esta: à contradição 

(opressor-oprimido, por exemplo) ele acrescenta a consciência da contradição. 

(GADOTTI, 1983, p. 58). 

 

 

 Isso evidencia que a função do pedagogo frente à sociedade e à educação não é neutra, é 

sim caracterizada pela criticidade, assumindo seu papel político em meio às desigualdades que 

existem na sociedade capitalista atual.  

 Para Libâneo (2006, p. 222) um professor é, pois, um pedagogo, porém nem todo 

pedagogo é professor, uma vez que a base de um Curso de Pedagogia é o elemento complexo e 

amplo da educação, e a docência refere-se a uma particularidade da ação pedagógica.  

 A ANFOPE, entidade responsável pela construção das DCNP (2006a), apresenta como 

eixo norteador da formação do pedagogo à docência e considera que pedagogo é aquele que atua 

com o desenvolvimento do ser humano, ao produzir ciência e ao organizar sua linha de atuação, 

ou seja, sua ação pedagógica. 

 Concomitante a isso, Aguiar et al. (2006), afirmam que o papel, não só do pedagogo, mas 

também de todo profissional da educação fundamenta-se na docência. Esta concepção se encontra 

no eixo central das DCNP, mais precisamente nos artigos 2º e 4º, como já fora citado no capítulo 

anterior. (BRASIL, 2006a). No entanto, a docência não é o único eixo estabelecido nas DCNP, e 

sobre isso Evangelista (2005, p. 2) enfatiza que “para o CNE, o pedagogo é um licenciado apto a 
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atuar tanto na docência quanto nas funções de administração do sistema escolar, ou seja, apto a 

realizar o trabalho pedagógico em sentido amplo”.  

 De acordo com Saviani (2007b, p. 130), o papel do pedagogo tem a ver com a sua 

formação profissional:  

 
De um curso assim estruturado espera-se que irá formar pedagogos com uma 

aguda consciência da realidade onde vão atuar, com uma adequada 

fundamentação teórica que lhes permitirá uma ação coerente e com uma 

satisfatória instrumentação técnica que lhes possibilitará uma ação eficaz.  

  

 

 Essa citação oportuniza as discussões sobre a formação do pedagogo evidenciada nas 

DCNP (2006a), partindo das possibilidades nelas estabelecidas para as funções do pedagogo. 

Assim, ao criticar a abrangência das funções do pedagogo, Libâneo (2006, p. 12) salienta que 

 
[...] É difícil crer que um curso com 3.200 horas possa formar professores para 

três funções que têm cada uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a 

pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons especialistas, 

com tantas responsabilidades profissionais a esperar tanto do professor como do 

especialista. Insistir nisso significa implantar um currículo inchado, 

fragmentado, aligeirado, levando ao empobrecimento da formação profissional. 

 

 

 Portanto, o papel do Pedagogo vai além da docência, da gestão, da pesquisa ou de sua 

formação, como afirma Guirro (2009, p. 71), o seu papel consiste em “derrubar paredes” da 

escola e “saltar seus muros”. Em outras e vitais palavras, o papel do pedagogo é romper com os 

padrões que impedem práticas interativas entre educandos e professores e demais funcionários 

pertencentes à comunidade escolar. Ademais, o autor supracitado (Ibid., p. 95) evidencia, ainda, 

que “diante das novas possibilidades, a educação não pode mais viver do passado, negando a 

existência das tecnologias, pois formaria pessoas desconectadas da realidade em que se inserem”. 

 Para enfrentar os desafios concernentes à formação de professores e com a finalidade de 

organizar os Planos Estratégicos da formação inicial e continuada em regime de colaboração 

entre os entes federados, foram criados os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação 

Docente, enquanto espaços de construção dos planos estratégicos e de definição de políticas para 

a formação de professores. Nesses Fóruns, a ANFOPE se encontra presente e busca, sobretudo, a 

formação e a valorização dos profissionais da educação.  
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 Destarte, o professor, como profissional da educação, é aquele que constrói não apenas 

sua prática pedagógica na relação dialética entre conhecimento e ação, mas também o saber fazer 

e o saber sobre o fazer, “com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação [...] 

cuja capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 28).  

 Nesse sentido, considerado como um profissional da educação, o professor precisa 

desenvolver uma pedagogia que seja coerente e, ao mesmo tempo, articulada com a sua realidade, 

levando em consideração a dimensão colaborativa da equipe escolar e a intencionalidade.  

 Em se tratando do currículo e sua organização, estes se sustentam como subsídios de 

proeminência, visto que eles despontam alternativas sobre um padrão de formação estabelecido 

pela formação profissional, assinalado pelas articulações definidas em seu interior, dentro dos 

saberes teóricos e práticos, os quais são essenciais à atividade docente e ao desenvolvimento 

profissional. Apesar dos avanços observados no campo específico do currículo de formação para 

os professores, corroboramos que o próprio arcabouço curricular se constitui a partir da 

especialização disciplinar, guiada pelas especificidades dos professores formadores, que de 

acordo com Formosinho (2009), o currículo é concebido como aproximação de disciplinas que 

suscita entraves no processo de formação inicial de professores.  

 Concomitante a isso, Alonso e Silva (2005) sinalizam:  

 

a) a preponderância do modelo transmissivo; b) a concepção abstrata da teoria e 

da prática; c) a descontextualização da formação; d) a prevalência do 

individualismo; e) a consideração dos professores como objeto de formação; f) a 

estrutura celular e academicista das instituições de formação; g) a separação 

entre as instituições de formação e as escolas; e h) a falta de continuidade e 

interação entre as diferentes etapas da formação. (ALONSO; SILVA, 2005, p. 

47).  

 

 

 O cenário educativo atual elucida um professor que seja capaz de “diagnosticar 

problemas, de refletir e investigar sobre eles, construindo uma teoria adequada (teorias práticas) 

que orientem a tomada de decisões” (ALONSO, 2007, p. 46). Ademais, este professor precisa 

estar aberto às inovações e às constantes aprendizagens, respeitando a diversidade, edificando e 

compartilhando diálogos e saberes entre seus pares, alunos e os demais profissionais que atuam 

nos espaços educativos, com vistas na formação omnilateral.  
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 Nesse viés, pode-se perceber que a formação de professores, além de se configurar como 

um grande desafio, também desperta para a construção de propostas curriculares formativas, as 

quais devem se fundamentar em lógicas que possam ir além da especialização disciplinar, por 

meio de um currículo integrado voltado para a formação inicial de professores, tornando esse 

processo de formação mais significativo.  

 À luz do materialismo, a concepção de formação de professores está associada à matéria e 

suas alterações e, na teoria marxista, o materialismo histórico tem como finalidade explanar as 

sociedades humanas em seu contexto histórico, correlacionando acontecimentos materiais e 

econômicos, com vistas nas transformações advindas da historicidade humana em meio aos 

subsídios contraditórios e o prosseguimento dessa ação histórica, uma vez que Marx (1985, p. 16) 

apontava o referido método como “manifestamente o método científico exato” e, em meio à 

reestruturação do capitalismo nos cenários internacional e global econômicos, as políticas e 

programas de formação de professores emergiram por toda a nação brasileira. 
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CAPÍTULO III 

3. CONCEPÇÕES ANTAGÔNICAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

___________________________________________________________________ 

 

A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. Suas primeiras 

questões foram práticas. Seus desafios atuais continuam sendo práticos, não se 

resolvendo no plano apenas da disputa teórica. Contudo, exatamente porque 

trata de práticas e de lutas contra hegemônicas, ela exige teoria, e exige cada 

vez maior rigor de análise da realidade concreta, perspectiva de práxis. Nos 

combates que lhe têm constituído, a Educação do Campo reafirma e revigora 

uma concepção de educação de perspectiva emancipatória, vinculada a um 

projeto histórico, às lutas e à construção social e humana de longo prazo. Faz 

isso ao se mover pelas necessidades formativas de uma classe portadora de 

futuro. (CALDART, 2012, p. 262). 

 

 A educação pública propalada no meio rural brasileiro encontra-se permeada pelo 

processo histórico de sua formação social e política. Na década de 1980 as políticas públicas para 

a escolarização dos povos que viviam nos espaços rurais despontam que a escola pública teve 

grande influência na desapropriação e proletarização dos povos campesinos.  

 Para conhecermos a singularidade da Educação do Campo nos espaços campesinos de 

Vitória da Conquista, precisamos entender melhor os desafios e as conquistas advindas da 

Educação Rural até o contexto da Educação do Campo em sua universalidade e para isso, 

recorremos à trajetória de lutas dos movimentos sociais ao longo da história. Este capítulo tem 

como finalidade expor, mesmo que de forma sucinta, o histórico dessas lutas até a efetivação de 

uma educação voltada para o homem do campo no arcabouço das legislações e dos programas 

brasileiros atuais até a singularidade real da situação em Vitória da Conquista/BA. 
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3.1 Contexto Histórico e Político da Formação de Professores para a Educação do Campo 

 

 Até chegarmos à realidade da educação dos sujeitos que vivem nos espaços campesinos 

do Município de Vitória da Conquista
19

, o qual se encontra situado no Território de Identidade do 

Sudoeste da Bahia, retomamos as bases históricas concernentes ao modo de produção da 

existência material pertencente à classe trabalhadora, uma vez que esta se pauta como mola 

propulsora do desenvolvimento econômico imbricado no modelo tradicional, ao transmitir e 

perpetuar conhecimentos acerca do trabalho, da cultura e das suas formas de relações 

estabelecidas com o outro. 

 Como grande parte do cenário educacional brasileiro amparado nas tendências europeias, 

a Educação Rural também esteve presa a essas ideais até a década de 1920 (CALAZANS et al., 

1981). Isso nos remete à fala de Mennucci (1946), ao afirmar que o Brasil: 

 

[...] precisa evitar esse recurso da imitação, esse constante apelo ao exemplo 

alheio, essa velha e descarada mania de tomar modelos de fora e de seguir 

normas de outras terras [...]. Precisamos ter hombridade e a dignidade 

indispensáveis para nos recusarmos a esse triste mister de nacionalidade papel-

carbono. (MENNUCCI, 1946, p. 72). 

 

 

 Corroborando com as ideias expressas por Kolling, Nery e Molina (1999) acerca do 

conceito retirado da Conferência organizada para reflexões acerca do cenário campesino, 

adotaremos a expressão campo, por estabelecerem que 

 
Utilizar-se-á a expressão campo, e não mais a usual meio rural, com o objetivo 

de incluir no processo da conferência uma reflexão sobre o sentido atual do 

trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam 

garantir a sobrevivência desse trabalho. (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 

26). 

  

 

 A formação escolar para os povos campesinos evidenciou-se na década de 1930, devido 

às alterações significativas pertencentes ao mundo agrário, que alavancado pelo desenvolvimento 

industrial e aumento do sistema capitalista brasileiro de produção no campo, cujo impacto se deu 

pela ação migratória entre o campo e a cidade e o efervescente desenvolvimento urbano, que 

                                                           
19

O município de Vitória da Conquista foi emancipado em 1840 e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2017), esse município possui uma área territorial de 3.405,6 km², estando situado na Região 

Sudoeste da Bahia, a 923 metros de altitude, a 509 km da capital, Salvador. 
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buscava mão de obra qualificada para suprir as demandas desse processo moderno e industrial 

nos cenários urbano e rural. 

 Com o aumento populacional, novas ideias para a Educação do Campo emergem por meio 

do Movimento dos Pioneiros da Escola Nova, que originou nos ideários do ruralismo ao 

questionar acerca da Educação Rural, dos conteúdos e da formação dos professores, com vistas 

na superação do êxodo rural e no oferecimento de uma educação voltada para o trabalho do 

campo.  

 Portanto, a Educação proposta para a população campesina brasileira nas últimas décadas 

do século XX, teve como princípio basilar as políticas públicas, cujos interesses se voltam para o 

capitalismo em detrimento do mundo urbano. Nessa perspectiva, o homem campesino era visto 

pelo sistema capitalista como um sujeito inferior, como aquele que tirava a paz da classe 

dominante, além de ser proliferador das periferias nos centros urbanos e, esse pensamento 

permeou quase todo o século XX. Pela dimensão geográfica brasileira, grande parte da população 

ainda habita no campo e retira dele o seu sustento, e isso reforça a ideia de que não deveria haver 

privilégios para a educação citadina em detrimento da educação para os camponeses. 

 Nesse cenário de diferenças e desvantagens para a população do campo, notamos que 

abordar sobre o tema “Educação” é uma via que requer cuidado, uma vez que, como considera 

Bezerra Neto (2003): 

 

[...] o lado perverso da educação, privilegia uma pequena parte da população em 

detrimento de sua grande maioria, além de submeter o trabalhador rural a uma 

situação de inferioridade, o fazia acreditar que seu aprendizado era 

desnecessário, pois para pegar no cabo da enxada não se precisava de leitura. 

(BEZERRA NETO, 2003, p. 121). 
 

 

 Longe do tumulto das cidades, as Zonas Rurais eram consideradas ignaras no tocante à 

sua própria força e suas reais necessidades, e estas nuances prosseguem banidas ao descaso, 

desamparo, esquecimento e à renúncia em um contexto predominante rural (MENNUCCI, 1946). 

Era necessário estabelecer mudanças para essa relação marcada pelo abandono, esquecimento e 

renúncia da Zona Rural dentro de um Brasil que ainda era predominantemente rural. 

 Este pode ser considerado um período de grande valia para a Educação do Campo, uma 

vez que a população campesina se encontrava no patamar da política educacional ruralista, mas 
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muitas crianças, jovens e adultos pertencentes a estes espaços do campo eram excluídos, e isso 

favorecia as altas taxas de analfabetismo entre os povos campesinos. 

 A Escola Rural tem sua origem no grupo de pioneiros do Ruralismo Pedagógico
20

 que 

propunha:  

 

a) Uma escola rural típica, acomodada aos interesses e necessidades da região a 

que fosse destinada [...] como condição de felicidade individual e coletiva. 

b) Uma escola “que impregnasse o espírito do brasileiro, antes mesmo de lhe dar 

a técnica do trabalho racional no amanhã dos campos, de alto e profundo sentido 

ruralista, capaz de lhe nortear a ação para a conquista da terra dadivosa e de seus 

tesouros, com a convicção de ali encontrar o enriquecimento próprio e do grupo 

social de que faz parte” (isto em oposição à “escola literária” que desenraizava o 

homem do campo).  

c) Uma escola ganhando adeptos à „vocação histórica para o ruralismo que há 

neste país‟. Os homens é que perturbam essa vocação, diziam os ruralistas, 

criando, primeiro, centros acadêmicos para doutores e, depois, uma indústria, 

muitas vezes artificial, que se alimentava, em alguns casos, de matéria-prima 

importada. Antes da solidez da economia agrária, com a reabilitação da terra e 

do homem, a indústria de favor. (SOUZA apud CALAZANS, 1993, p. 18-19). 

 

 

 Essa corrente tinha como característica relevante a preocupação com as direções da 

população rural, e isso conduzia alguns autores da referida corrente a se dedicarem na elaboração 

de propostas que levassem em consideração a educação e o trabalho campesino. Corroborando 

com essa ideia, Mennucci (1946), assegura que o Ruralismo Pedagógico era constituído por uma 

pedagogia de marca pragmática, por fazer alusão a essa relação entre educação e trabalho, ao 

associar a educação ao processo de economia ambiental, como baluarte, reflexo, incentivo à 

produção, como mola propulsora, agente e reagente da organização do trabalho. Na verdade, essa 

proposta estava vinculada à realização do trabalho, o qual favoreceria o fim do êxodo rural, tão 

presente no país. 

 Nessa perspectiva, os ruralistas perceberam que o currículo da época se voltava para o 

ambiente cortês e civilizado, não favorecendo, portanto, os alunos dos espaços campesinos. O 

interesse em manter o homem do campo em seu próprio espaço, ou seja, no campo, só se efetivou 

a partir da década de 1930, quando se pensou na educação para se chegar a essa finalidade, por 

meio de um currículo e uma pedagógica pensada especificamente para o homem do campo. 

                                                           
20

O Ruralismo Pedagógico é considerado como uma corrente de pensamento ou um forte movimento educacional 

que teve início na República, no final do século XIX e início do século XX, cujo objetivo era ampliar o processo de 

formação do homem do campo, com vistas na permanência deste no seu lugar de origem. 
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 De acordo com Bezerra Neto (2003), a educação dos ruralistas objetivou desenvolver:  

 

[...] a ideologia de fixação do homem no campo por meio da pedagogia. 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: o currículo escolar deveria estar voltado para o 

fornecimento de conhecimentos que pudessem ser utilizados na agricultura, na 

pecuária e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano. (BEZERRA 

NETO, 2003, p. 15). 

 

 

 Nota-se, portanto, que existia uma preocupação por parte dos ruralistas, fundamentada nas 

demandas presentes naquele período, como o axioma nacionalista, que visava resgatar a 

nacionalidade do país por meio de um projeto pedagógico voltado, especificamente, para a 

realidade do campo, cujo interesse consistia em valorizar o trabalhador rural, bem como a 

consciência essencial da formação do indivíduo campesino, no contexto de um currículo voltado 

para a realidade do campo que abordasse as maneiras cotidianas de lidar com a terra, com a 

lavoura, com a pecuária, abordando conhecimentos que diretamente iriam beneficiar e melhorar a 

atuação e a produtividade do homem do campo. 

 O objetivo das ações inerentes ao período do Ruralismo Pedagógico consistia em alargar a 

produção agrícola, além de tentar impedir os movimentos de migração entre o campo e acidade 

eminentes nessa época. Calazans (1993, p. 27) considera que essas ações são como “peças de 

uma mesma engrenagem acionadas seguindo critérios bem definidos quais sejam, inserir a 

economia brasileira no livre mercado, tornando as propriedades e regiões mais produtivas e 

ampliando seu potencial de consumo”. 

 Entre os anos de 1946 e 1964, período conhecido por seu regime democrático, apesar do 

programa de industrialização estar em constante crescimento, as políticas públicas concernentes 

ao campo ainda eram relegadas ao esquecimento. A década de 1960 também contou com as 

experiências marcantes, porém hegemônicas
21

 de alfabetização de adultos, desenvolvidas por 

Paulo Freire, uma vez que estas se firmavam como processo funcionalista do modelo industrial 

tecnicista. No entanto, de acordo com Paiva (1987), as ideias de Paulo Freire começam a circular 

em meio à crítica atribuída por ele à educação, haja vista que daquela forma ela servia como 

ferramenta para a transmissão de conhecimento, bem como para reproduzir as relações de poder 

                                                           
21

 Não estou aqui me referindo a Paulo Freire como um teórico da luta hegemônica, mas ao processo industrial 

constituído nesse período. 
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próprias do sistema capitalista, que Freire denomina de “Educação Bancária” e que é fortemente 

criticada pelos educadores e intelectuais inseridos naquele contexto histórico social. Além disso, 

nesse período os convênios internacionais entre o MEC e a Agência de Desenvolvimento 

Internacional Norte-Americana (USAID) tinham como foco a aprendizagem em si mesma, 

desconsiderando o contexto e o sentido desse processo em desenvolvimento.  

 De acordo com Santos (2016, p. 168), a década de 1980 merece destaque, uma vez que 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o respeito às especificidades da educação 

rural, e com ela foi possível que os trabalhadores do campo e intelectuais, 

comprometidos com uma educação progressista para os camponeses, 

organizassem-se para participar dos debates que originaram a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, a qual afirma a garantia do respeito 

a diversidade do campesino. Com fruto dessa luta, a referida Lei contemplou 

algumas reivindicações dos camponeses, dentre estas as adequações curriculares 

às especificidades do meio rural.  

 

 

 Essa abertura política e legal permitiu que os Movimentos Sociais discutissem a mudança 

na nomenclatura da Educação Rural para a Educação do Campo. 

 A partir da década de 1990, por meio do movimento nacional de articulação, intitulado 

“Por Uma Educação Básica do Campo”, mas precisamente pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), é que a Educação do Campo passou a ser alvo de discussões em busca 

dos direitos desse público ao processo de escolarização.  

 Vicente e Carlo (2011 apud BRITO, 2013, p. 52) enfatizam que as lutas pelas escolas do 

campo se firmaram com as primeiras ocupações realizadas pelo MST, em 1979: 

 

Uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que era impossível não ter 

escola pra nossa meninada estudar. E num intervalo de tempo menor a gente 

percebeu que não só as nossas crianças precisavam estudar, mas os jovens, os 

adultos, então a luta por escola, ela surge junto com a luta pela terra dentro do 

movimento.   

 

 

Nessa perspectiva, outros grupos e segmentos se articularam com o intuito de 

implementar políticas públicas concernentes aos espaços do homem do campo, como por 

exemplo, a I Conferência, em 1998, realizada em Luziânia, Goiânia (GO), cuja finalidade centrou 

na socialização e no compartilhamento das experiências vividas pelos diferentes grupos do 
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campo, as quais reiteram o silenciamento do Estado ante à sua realidade e necessidades. 

(KOLLING; NERY; MOLINA, 1999). 

 O trabalho docente também está relacionado ao espaço campesino, uma vez que até a 

década de 1990, de acordo com a legislação brasileira vigente naquele momento, ainda não 

incluía os saberes e identidades dos camponeses, visto que a especificidade para o campo passou 

a ser garantida, inicialmente, com as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo que 

foram aprovadas pela Resolução CNE/CEB nº 1/2002c, onde se encontram detalhes importantes 

sobre os sujeitos atendidos no espaço campesino, bem como sobre o trabalho e formação para o 

profissional que deveria atuar nessa modalidade específica. 

 O Marco da Educação do Campo na agenda política e na política educacional pode ser 

indicado a partir da LDB nº 9.394/1996, quando afirma em seu artigo 28 a possível adequação do 

currículo e de metodologias apropriadas ao meio rural, bem como, a flexibilização e a 

organização escolar por meio da adequação do calendário escolar, para atender às condições 

climáticas de cada região. Com base nesse contexto, as políticas públicas educacionais vistas 

como direito, voltadas para a Educação do Campo começam a tomar fôlego no cenário nacional, 

a partir da década de 1990.  

 Para entendermos o real significado de Educação do Campo, precisamos analisá-la sob o 

viés da concepção marxista, ou seja, “o atual estado de coisas, ou o movimento real de sua 

transformação”, levando em consideração as categorias de universalidade, particularidade e 

singularidade. (SANTOS, 2016, p. 170).  

 Nessa perspectiva, a autora supracitada enfatiza que 

 

A Educação do Campo tem seu espectro de ações desde a particularidade 

quando nasce da „experiência de classe‟ de camponeses organizados em 

movimentos sociais e envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes 

posições de classe, e vai se inserindo na totalidade ou universalidade quando luta 

pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento produzido na sociedade 

problematizando-os, criticizando o saber da classe dominante e a hierarquização 

epistemológica da pedagogia que se coloca a serviço da classe dominante, à qual 

desconhece os camponeses como produtores de conhecimento e que resiste a 

construir referências próprias para a solução de problemas de uma outra lógica 

de produção e de trabalho que não seja a do trabalho produtivo para o capital.  

 

 

 Nessa vertente, Caldart (2004b, p. 17-18) sinaliza que 
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[...] a Educação do Campo assume sua particularidade, que é o vínculo com 

sujeitos sociais concretos, e com um recorte específico de classe, mas sem deixar 

de considerar a dimensão da universalidade: (durante e depois) de tudo ela é 

educação, formação de seres humanos. Ou seja, a Educação do Campo faz o 

diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos camponeses, 

mas preocupada com a educação do conjunto da população trabalhadora do 

campo e, mais amplamente, com a formação humana. E, sobretudo, trata de 

construir uma educação do povo do campo e não apenas com ele, nem para ele.  

 

 

 Dessa forma, devemos compreender a Educação do Campo em seus aspectos teórico e 

político, com os quais Vendramini (2008), assegura que 

 

[...] a Educação do Campo deve ser considerada como uma particularidade do 

universal. Para compreendê-la, precisamos usar o recurso dialético, com base na 

conexão entre o geral, o específico e o particular. [...] Consideramos que a 

Educação do Campo é uma abstração se não for considerada no contexto em que 

é desenvolvida, nas relações que a suportam e, especialmente, se não for 

compreendida no âmbito da luta de classes, que se expressa no campo e na 

cidade. [...] Consideramos que a defesa de uma Educação do Campo tem como 

sustentação o reconhecimento de uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras 

do campo que têm resistido para continuar produzindo sua vida no espaço rural. 

(VENDRAMINI, 2008, p. 4-10). 
 

 

 Nesse viés, vislumbramos uma Educação do Campo que possa ler a realidade da 

população campesina, buscando identificar as angústias e disputas externas e internas de 

concepções inerentes ao campo e a educação daqueles que ali trabalham. 

 Apesar dos avanços advindos da década de 1990, não podemos deixar de frisar que a 

agricultura esteve submissa ao capital financeiro pelas parcerias entre as empresas nacionais e 

internacionais, no arcabouço ideológico do agronegócio, que explora o homem do campo e 

degrada os ecossistemas. Ademais, esse modelo hegemônico se estabelece como ação ineficiente, 

por não levar em consideração os sistemas de produção familiar, em seus aspectos naturais que 

sofrem ameaças significativas do avanço tecnológico pertencente à lógica do capital. 

 O conceito de agronegócio (agribusiness) surgiu em 1957, sob influência de John Davis e 

Ray Goldberg. Esse complexo compreende a agricultura, a indústria, o mercado, o capital e o 

trabalho em meio às tecnologias, e suas políticas constituem como um parâmetro de 

desenvolvimento econômico que cogitam um ou mais commodities nos mais distintos setores da 

economia. De acordo com Fernandes (2008, p. 43), 
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Agronegócio é, portanto, o novo nome do modelo de desenvolvimento 

econômico desse conjunto de sistemas que contém, inclusive, a agropecuária 

capitalista. Esse modelo não é novo, sua origem está no sistema plantation, em 

que grandes propriedades são utilizadas na produção para exportação. Desde os 

princípios do capitalismo em suas diferentes fases, esse modelo passou por 

modificações, ampliações e adaptações, intensificando a exploração da terra e do 

homem. 

 

 O conceito de “Agronegócio” se consolidou no Brasil a partir da metade da década de 

1990 como um espaço de desenvolvimento como construção ideológica para modernizar a 

imagem latifundiária da agricultura capitalista, porém, o latifúndio está impregnado com “a 

imagem da exploração, do trabalho escravo, da extrema concentração da terra, do coronelismo, 

do clientelismo, da subserviência, do atraso político e econômico”, cujo caráter produtivista, 

propulsor de riquezas e das tecnologias, se define como explorador, concentrador, predador, 

excludente e de dominação que intensifica a desigualdade pela concentração de poder nas mãos 

dos empresários e a destruição dos povos campesinos. (FERNANDES, 2008, p. 44).   

 No bojo desses conflitos, notamos quão significativos e preponderantes foram as 

contribuições para se pensar ou mesmo evidenciar o reconhecimento da Educação do Campo 

como direito, ainda que de forma morosa, e, muitas vezes, silenciada, porém, que se fortaleceu 

pelas lutas dos movimentos sociais do campo, tecendo a materialização de ações na agenda 

governamental, como por exemplo, as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo, 

elaboradas em 2002, como fora mencionado, e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), criada em 2004.  

 A SECADI tem como objetivo tratar, entre outras questões, sobre a Educação do Campo, 

mesmo que de forma irregular e com ideias desencontradas quanto à singularidade dessa 

educação nos mais distintos espaços campesinos brasileiros e a contradição entre o sólido 

discurso nas legislações vigentes e o esvaziamento das comunidades que integram esses espaços. 

Esvaziamento ora propalado pelo avanço desregrado do capital, ora pela acumulação desse 

sistema que ganha fôlego cada vez mais, sucumbindo as populações do campo que continuam 

lutando e resistindo, na tentativa de ressignificar e construir um novo modelo de sociedade que 

seja capaz de emancipar o homem do seu convívio de exploração, no qual está inserido.  

De acordo com Caldart (2002), a vida no campo é regada pela violenta desumanização das 

condições materiais em meio à injustiça, a desigualdade e a opressão, necessitando, portanto, de 

mudanças sociais e estruturais imprescindíveis.  
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 As raízes epistemológicas do termo “campo” asseguram que o mesmo é resultado de uma 

nomenclatura divulgada pelos movimentos sociais, seguida pelos interesses governamentais e 

suas políticas públicas educacionais, proferidas no meio acadêmico por estudos do meio rural. 

 Todavia, Vilhena Jr. e Mourão (2012, p. 177) enfatizam que existe certa dualidade entre 

as ações do Estado, as quais mantêm o campo e a cidade como áreas conflituosas e que 

 

[...] o campo é visto sempre como celeiro, vazio de pessoas; isso reflete na 

gestão, na formulação e na execução das políticas públicas. O pior é que a 

maioria das ações para quem vive no campo nasce em nível federal, e não recebe 

a devida atenção quando Estados e municípios são chamados a executá-las. 

 

 

 Na perspectiva dos movimentos sociais, o campo tem seu significado na totalidade dos 

processos sociais, imbricados pela agenda de lutas quanto às políticas públicas das diversas áreas, 

como agrícola, saúde e educação.  

 A Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008a, agrega dois aspectos para 

conceituar a “Educação do Campo”, a saber: aquela da área de localização da população 

(populações rurais) e aquela dos grupos, povos ou comunidades que se demarcam 

identitariamente, ou seja, percebe-se que há uma demarcação desse termo para destacar aspectos 

de territórios e identidades. 

 De acordo com Caldart (2009, p. 37), a Educação do Campo: 

 

[...] é um movimento real de combate ao “atual estado de coisas”: movimento 

prático, de objetivos ou fins práticos, de ferramentas práticas, que expressa e 

produz concepções teóricas, críticas a determinadas visões de educação, de 

política de educação, de projetos de campo e de país, mas que são interpretações 

da realidade construídas em vista de orientar ações/lutas concretas. 

 

 

 Para a autora supracitada (2004a), a Educação do Campo está voltada para o trabalho, a 

cultura, o jeito de ser e de conviver, as relações com o outro e, principalmente, aquela que 

procura fortalecer a identidade do homem e da mulher do campo. Compreende não só os 

conhecimentos do mercado de trabalho, mas se volta para a vida social, protagonizada pelos 

homens e mulheres que vivem no campo.   

 Ao longo de uma história, com muitos anos de luta, sem contar com outras dezenas de 

anos de muito silêncio, de conflitos e denúncias sobre as ausências de políticas públicas para o 
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meio rural, que ficaram para trás, constatamos a existência de avanços quanto às políticas 

públicas educacionais direcionadas à Educação do Campo. 

 Na esteira das discussões acerca da Educação do Campo, notamos que esta é fruto das 

lutas dos trabalhadores campesinos e, no intuito de encontrar recursos que possam suplantar o 

sistema capitalista e a hegemonia da classe dominante, podemos considerar essa máxima como 

um ideário do pensamento marxista, uma vez que a educação emancipatória é capaz de romper 

com as ideias austeras do espectro político esquerdista.  

 Nessa vertente, Marx e Engels (1984) asseguram que a relação instituída entre educação e 

o modo de produção do homem do campo, evidencia a Pedagogia como princípio educativo 

forjado pela práxis, pois para o autor supracitado, a práxis é uma característica essencial para 

diferenciar o homem dos demais animais, visto que é por meio dela que o homem possibilita as 

transformações no mundo à sua volta, ao mesmo tempo em consegue transformar a si mesmo. 

 De acordo com Horta (1983, p. 236 apud VILHENA JR.; MOURÃO, 2012), diante do 

modo capitalista de produção o Estado tem a intencionalidade perversa, 

 

[...] justificada com base nas funções manifestas de socialização, coesão social, 

diferenciação e formação profissional, tem como finalidade real implantar uma 

política educacional estabelecida com a finalidade de levar o sistema 

educacional a cumprir o seu papel na reprodução da formação social do 

capitalismo, pela reprodução das forças produtivas e das relações de produções. 

 

 

 No Livro I de O Capital, Marx (2001), sobretudo, a partir do capítulo V, conceitua “O 

processo de trabalho e o processo de valorização”, como:  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza [...]. Põe em movimento as 

forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de 

apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 

humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

tempo modifica sua própria natureza. (MARX, 2001, p. 211). 

 

 Ademais, os homens desenvolvem a produção material e as relações materiais, 

paralelamente e, “transformam, com esta realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os 

produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que 

determina a consciência” (MARX; ENGELS, 1981, p. 26).  
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 Ainda de acordo com Marx, a práxis tem a capacidade de transformar, visto que é através 

dela que o homem obtém o conhecimento acerca da sociedade e da natureza, tomando 

consciência, não apenas da sua real situação social, mas também da sua importância no mundo, 

enquanto agente criador e transformador da realidade. O conhecimento alcançado pela práxis 

deriva em novas reflexões e teorias que permitem, pelo movimento cíclico contínuo, outras 

práxis, possibilitando ao ser humano sucessiva técnica evolutiva, como resultado do conceito 

marxista da dialética. 

 Nesse cenário, consideramos que a gênese das discussões sobre o tema “Educação do 

Campo”, é oriunda do I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), 

realizado em Brasília em 1997. De acordo com Kolling, Nery e Molina (1999), esse evento 

alcançou grande repercussão, o qual desencadeou o desafio de se criar um espaço para reflexão 

mais aprofundada acerca das temáticas referentes ao campo, enquanto espaço de cultura, relações 

e modo de vida diferenciado. Logo após, em 1998, foi realizada a Conferência por uma Educação 

Básica do Campo, entre os dias 27 e 31 de julho, na cidade de Luziânia, em Goiás, com a 

finalidade de favorecer o debate sobre as condições de vida da população do campo. De acordo 

com o relatório final elaborado nessa Conferência, 

 

[...] o objetivo principal da Conferência foi recolocar o rural e a educação que a 

ele se vincula na agenda política do país. Talvez o maior desafio deste encontro 

foi o de como pensar e fazer uma educação vinculada às estratégias de 

desenvolvimento para os camponeses de todos os setores culturais. (KOLLING; 

NERY; MOLINA, 1999, p. 3). 

 

 

 Imbricados pelo sucesso da I Conferência, em Luziânia, Goiás, os segmentos sociais e 

outros adeptos se organizaram em defesa de uma educação de qualidade para a população do 

campo, e realizaram a II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, no período de 2 a 6 

de agosto de 2004, também em Luziânia, no Estado de Goiás. Tomando como ideia central a 

temática “Por uma Política Pública de Educação do Campo”, este Encontro teve como objetivo 

“[...] reafirmar a luta social por um campo visto como espaço de vida e por políticas públicas 

específicas para sua população” (CONFERÊNCIA NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO, 2004, p. 2).  

 Em 2015 também foi realizada outra Conferência para a Educação Básica no Campo, 

além de outros encontros com a mesma finalidade, envolvendo a participação de intelectuais 
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acadêmicos, organismos internacionais, da sociedade civil e órgãos do governo Federal como, o 

MEC, a UNESCO e as Universidades Federais e Estaduais, entre outros. Posteriormente, as 

mobilizações sociais se intensificaram e incorporaram a luta pela Educação do Campo, por 

intermédio das ações e reinvindicações dos Movimentos Sociais e Sindicais do Campo, em 

harmonia com outros movimentos urbanos. (SANTOS, 2013). 

 Um traço marcante da construção do movimento por uma Educação do Campo e o 

conceito dessa modalidade educacional, é, sem dúvida, como afirma Caldart (2002), 

 

[...] a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à 

educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a 

ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada 

desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 

necessidades humanas e sociais. (CALDART, 2002, p. 26, grifo nosso). 

 

 

 Nesse contexto, a Educação alusiva ao campo, consagra-se na terminologia no/do campo, 

por relacionar-se com uma educação dos e não para os sujeitos do campo, ou seja, uma educação 

elaborada e adequada aos sujeitos do campo, tendo como princípio basilar suas vivências e 

interesses da realidade campesina. Sobre isso, Souza (2006, p. 62) afirma que “a Educação do 

Campo é uma proposta que tem sido defendida pelos sujeitos sociais organizados, como forma de 

garantir interesses culturais, econômicos e sociais da população trabalhadora no Campo”. 

 Na análise da educação como direito universal, devemos persistir na luta pela efetivação 

desse direito humano, social e de cidadania que transpõe a dinâmica crítica e ativa de todos os 

que se encontram inseridos nesse contexto social, uma vez que o direito não pode ser visto como 

um serviço e nem como uma compensação política, tão pouco como uma mercadoria. 

(CALDART, 2004b).  

 De acordo com Molina (2012), as políticas públicas voltadas para a Educação do Campo 

estão relacionadas à ideia de direitos, as quais são constituídas como ação do Estado, não apenas 

para a aquisição, mas também para a garantia dos direitos sociais e, ainda considera que 

 

O processo geral de reconfiguração da lógica do capital, com a perda de direitos 

sociais que haviam sido historicamente conquistados em intensos processos de 

lutas empreendidos pelas classes trabalhadoras, exprime parte da importância 

que se tem dado, no movimento histórico da Educação do Campo, às lutas pelas 

políticas públicas, pois esse movimento maior de reação da sociedade civil, de 

homens e mulheres que se recusam a aceitar o modo de vida imposto pela 

sociabilidade do capital, que tudo mercantiliza, e exigem do Estado, na luta por 
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seus direitos, a institucionalização das políticas sociais. (MOLINA, 2012, p. 

589). 

  

 

 Em meio às lutas, desde a sua gênese até o momento atual, como resultado positivo, 

podemos verificar a existência de uma legislação que versa sobre as conquistas para a educação 

dos povos do campo, que reconhecem e legitimam seus anseios, levando em consideração as suas 

especificidades, como as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo, as 

Resoluções CNE/CEB nº 1/2002c, CNE/CEB nº 2/2008a, a Resolução CNE/CEB nº 4/2010a, que 

reconhece a Educação do Campo como modalidade específica e define a identidade da escola do 

campo, o Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010b, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), a Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012b, encaminhada a partir do lançamento do 

Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), a Portaria nº 86, de 1º de 

fevereiro de 2013a, que institui o PRONACAMPO e por fim, o Decreto nº 12.960, de 27 de 

março de 2014a, que dificulta o fechamento das escolas rurais, indígenas e quilombolas, dentre 

outras. Essas são Legislações que orientam e normatizam a Educação do Campo, intermediadas 

por seus sistemas de ensino Estaduais e Municipais. (Ibid.).  

 Estas legislações se efetivam como reconhecimento da dívida pelo poder público quanto 

ao direito à educação dos povos do campo. Assim, em 2012 a SECADI disseminou a organização 

do marco normativo da Educação do Campo, com a finalidade de admitir que a política para a 

Educação do Campo tem se materializado, sob a forma das Legislações, conforme tabela 

apresentada abaixo: 

 

TABELA02 – Marcos Normativos da Educação do Campo 

                                                                                                                                           (Continua) 

LEGISLAÇÃO ASSUNTO 

Parecer nº 36, de 04 de dezembro de 2001. Sobre as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 

2002. 

Institui as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. 

Parecer CNE/CEB nº 1, de 02 de fevereiro de 

2006b. 

Sobre os dias letivos para a aplicação da 

Pedagogia de Alternância (CEFFA). 

Parecer CNE/CEB nº 3 de, de 18 de fevereiro 

de 2008. 

Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que 

trata da consulta referente às orientações para o 

atendimento da Educação do Campo. 
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Resolução CNE/CEB nº 02 de 28 de abril de 

2008. 

Estabelece diretrizes completares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do 

Campo. 

Lei nº 11.947, de 01 de junho de 2009d. Dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar e do Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da Educação Básica. 

Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, disciplina a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), no fomento a programas de formação 

inicial e continuada. 

Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 

2010b. 

 

Dispõe sobre a política de educação do campo e 

o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA). 
Fonte: SECADI, 2012. 

 

 

 As políticas para a Educação do Campo têm se materializado por meio de programas 

governamentais, incentivados pelas lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil, como 

garantia dos direitos sociais no campo, devendo, portanto, respeitar o local de moradia dos 

sujeitos campesinos, bem como o trabalho e a vida deles. 

 Várias políticas educacionais para o campo fazem parte das ações do PAR e são 

implementadas nos estados e municípios mediante contrato de adesão do governo municipal com 

o governo federal. Dentre elas destacam-se nos últimos anos os programas que têm atendido 

especificamente o campo, além de outros que atendem simultaneamente o campo e a cidade: o 

Programa Escola Ativa (atualmente, Escola da Terra), o Programa Mais Educação, a Educação 

Inclusiva, Educação para a Diversidade, Pró-Letramento, Programa de Capacitação a Distância 

para Gestores Escolares (PROGESTÃO), Proinfantil, Brasil Alfabetizado, Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

PROCAMPO e Saberes da Terra, dentre outros. Em âmbito estadual encontra-se o Programa 

Todos Pela Alfabetização (TOPA), o Pacto pela Educação e o Programa Nacional na Idade Certa 

(PNAIC), dentre outros. 

 É importante salientar que o PAR contempla ações em todos os níveis e modalidades da 

educação, incluindo as questões da gestão, da formação, do financiamento e da infraestrutura 

escolar. Quanto aos níveis de ensino, os municípios atendem ao Ensino Fundamental, a Educação 

Infantil, bem como as modalidades de Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 
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(EJA), além de se atentar para outras políticas educacionais de caráter nacional como Educação 

Inclusiva e Diversidade. Nesse sentido, busca-se cumprir o que dispõe o Artigo 18 da LDB nº 

9.394/96, ao enfatizar que “Os sistemas municipais de ensino compreendem: I- as instituições do 

Ensino Fundamental, Médio e de Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público municipal [...]” 

(BRASIL, 1996a). 

 Vale ressaltar que enquanto mecanismo de descentralização das políticas públicas, o PAR 

se configura como forma de o governo federal controlar o que acontece nos municípios por meio 

da regulação e que a formulação das políticas acontece no nível central a partir de 1990, mas a 

sua execução ocorre de forma descentralizada, em nível local, por meio de contratos e parcerias 

entre o governo federal e os entes federados. 

 Saviani (2011, p. 02) apresenta uma sólida reflexão acerca do significado de regime 

federativo ao afirmar que 

 

Se o Estado federativo se contrapõe ao Estado unitário, é importante ter presente 

que essa contraposição não se confunde com a oposição entre Estado 

descentralizado e Estado centralizado. Com efeito, os fenômenos de 

centralização e descentralização podem ocorrer tento em Estados federados 

como unificados, havendo, mesmo, quem entenda que centralização e 

descentralização constituem um movimento pendular inerente a todo e qualquer 

tipo de Estado. 

 

 

 No contexto histórico e sociopolítico, entendemos que os Estados unificados (estados com 

governos centralizados) e os federados (estados autônomos, mas não soberanos, pois a soberania 

pertence à União) podem atuar de forma política e administrativamente tanto centralizada quanto 

descentralizada.   

 Esse mesmo autor assegura que 

 

[...] o que distingue o Estado federado do não federado não é o fato de atuar pela 

via da descentralização ou da centralização. Aquilo que caracteriza a federação é 

a unidade de vários estados que, preservando suas respectivas identidades, 

intencionalmente são articulados tendo em vista assegurar interesses e 

necessidades comuns. Por isso, o nível articulador da federação, a instância que 

representa e administra o que há de comum entre os vários entes federados se 

chama precisamente União. (SAVIANI, 2011, p. 02). 

 

 

 A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) tem como princípio a organização 

horizontal dos entes federados em meio ao funcionamento complexo na construção do estado 
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brasileiro, essa mesma Lei ampliou o conceito de federação e atribuiu aos municípios a categoria 

de entes federativos 

 Quanto à tipologia da política de Educação do Campo, Secchi (2012, p. 17) acredita que 

esta mais se aproxima das ideias de Lowi, como uma política redistributiva, cuja característica 

marcante está no conflito, mas essa associação não se dá pelo resultado de redistribuição, mas 

sim pela “[...] expectativa de contraposição de interesses antagônicos. A dinâmica predominante 

nesse caso é o elitismo, em que se formam dois lados: um que demanda a efetivação da política e 

a outra que luta para que seja descartada”. (VILHENA JR.; MOURÃO, 2012). 

 As exigências sociais perpassam também, pelos movimentos sociais do campo que, a 

partir de 1997 encampam uma luta por uma educação pública de qualidade específica para os 

sujeitos que vivem, convivem e estudam no campo, sendo este caracterizado por muitos 

antigamente, como espaços rurais de cultura inferior. 

 Fernandes (2000) conceitua “Campo” como território, sendo este um lugar marcado pelos 

homens, característico e interposto pela diversidade cultural, étnico racial, multiplicidade de 

gerações e recriações de saberes e conhecimentos que são organizados de diferentes lógicas, 

lutas, mobilizações sociais e de estratégias de sustentabilidade. O campo é, pois, um espaço de 

vida, um lugar da dialetização de cultura e saberes próprios e não apenas um lugar produtor de 

mercadorias. (VILHENA JR.; MOURÃO, 2012).  

 Nessa perspectiva, a expressão “Educação do Campo” não deve estar centrada apenas no 

ensino, mas num sentido amplo e complexo voltado, também, para o processo de escolarização e 

a formação do homem e da mulher do campo para a vida, que Caldart (2000) considera como 

educação “além dos muros” da escola, presente nos movimentos sociais, nas diferentes 

organizações que atuam em prol da educação, nas marchas e mobilizações em busca de políticas 

públicas para a educação e a produção, e na luta por direitos.  

 Vale registrar que os termos prescritos em Educação do/no Campo possuem significados 

distintos, assim especificados: a Educação no Campo é oferecida pelo Estado por meio dos 

órgãos públicos, cuja finalidade consiste em preparar o cidadão para o mercado de trabalho, uma 

vez que o cidadão tem o direito de ser educado no lugar onde vive; já a Educação do Campo, esta 

é pensada pelos próprios camponeses e tem como objetivo preparar os estudantes para a vida em 

sociedade. Nesse contexto, a nomenclatura Educação do/no e para o Campo revela uma educação 

de direito pensada para um povo específico, que leva em consideração não só o lugar enquanto 
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território, mas também a sua participação e emancipação político/social, permeada pela cultura e 

as necessidades sociais e humanas. A Educação do Campo deve operar por meio do diálogo com 

a cultura, com a (re) elaboração dialética do saber social. (GRZYBOWSKY, 1987). 

 De acordo com Caldart (2008), a Educação do Campo é: 

 

[...] um conceito em movimento como todos os conceitos, mas ainda mais 

porque busca apreender um fenômeno em fase de constituição histórica; por sua 

vez a discussão conceitual também participa deste movimento da realidade. 

Trata-se, na expressão do prof. Bernardo Mançano, de uma disputa de “território 

imaterial”, que pode em alguns momentos se tornar força material na luta 

política por territórios muito concretos, como o destino de uma comunidade 

camponesa, por exemplo. (CALDART, 2008, p. 70). 

 

 

 Ao analisarmos as políticas de formação do professor, sobretudo, para a formação e o 

fortalecimento da identidade do sujeito que vive no campo, alguns aspectos relevantes podem ser 

evidenciados como a precariedade do trabalho docente e a exclusão deste profissional nos 

processos decisórios referentes ao seu trabalho, bem como os dilemas inerentes à profissão 

docente que podem dimensionar a complexidade emergente e a dinâmica do contexto permeado 

de lutas para a concretização dessa formação. Assim, a formação inicial constitui-se como um 

dos elementos essenciais para o desenvolvimento profissional do educador, cujo direito universal 

previsto nas legislações, lhe assegura, de forma plena, uma educação cidadã. Ademais, a 

Educação do Campo é prejudicada pelo descaso ou pela desresponsabilização do poder público 

no tocante às políticas educacionais campesinas, conforme evidenciam Arroyo, Caldart e Molina 

(2004, p. 12), “as políticas educacionais no Brasil padecem de uma indefinição de rumos. E as 

políticas para o campo ainda mais”. 

 Corroborando com essas ideias, Arroyo (2007a, p. 163), assegura que 

 
Terra, escola, lugar são mais do que terra, escola ou lugar. São espaços e 

símbolos de identidade e de cultura. Os movimentos sociais revelam e afirmam 

os vínculos inseparáveis entre educação, socialização, sociabilidade, identidade, 

cultura, terra, território, espaço, comunidade. Uma concepção muito mais rica do 

que a redução do direito à educação, ao ensino, informação que pode ser 

adquirida em qualquer lugar.  

 

 

 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 

2002c) definem em seu Artigo 2º, Parágrafo único, a identidade das escolas 
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[...] pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 

temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 

sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 

movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por 

essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 

 

 

 Como previsto nessa Legislação e nas ideias de Hage (2005), os movimentos sociais do 

campo defendem a educação escolar não como um fim em si mesma e, isso diverge da educação 

rural, vista pela elite como uma concepção “urbanocêntrica” de onde emerge o desenvolvimento, 

a tecnologia e o futuro, e o meio rural nada mais é do que um lugar de atraso, ignorância, pobreza 

e de condições deficitárias de sobrevivência. 

 De acordo com Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 176), 

 

A Educação do Campo tratada como Educação Rural na legislação brasileira, 

tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas 

e da agricultura. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro urbano é um 

campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 

própria produção das condições de existência social e com as realizações da 

sociedade humana. 

 

 

 Enquanto a Educação Rural se institui como um organismo de subordinação, alienação e 

difusão de poder, a Educação do Campo se configura como aliada da população campesina, pela 

conscientização do ser humano como essência social, capaz de romper e transformar as 

ideologias da classe dominante. 

 A Educação do Campo deve garantir as condições necessárias para que os sujeitos 

inseridos nesse cenário possam, não apenas pensar, mas, sobretudo, agir por si mesmos, como 

sujeitos que aprendem, apreendem, trabalham, disseminam sua cultura e reafirmam a educação 

como um direito de caráter “emancipatório” e não como um favor. (HAGE, 2005). 

 Santos (2016) evidencia que os espaços de rezingas contaram com a participação dos 

movimentos da Educação do Campo, como as Conferências Estaduais e Nacionais da Educação 

(CONAEs), as quais objetivaram discutir propostas dessa modalidade para o Plano Nacional de 

Educação (PNE). Em 2014 o PNE transformou-se em Lei, sob nº 13.005/2014b, com a 

proposição de 20 metas para a educação brasileira, a serem desenvolvidas no período de dez (10) 

anos. De acordo com a autora supracitada,  
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[...] em praticamente todas elas há menção aos povos do campo, no que se refere 

à necessidade da educação básica, formação de professores, materiais didáticos 

entre outros temas essenciais ao avanço da educação do campo como construída 

pelos movimentos sociais em diálogo com governos. (SANTOS, 2016, p. 169). 

 

 

 Como fora mencionado, em 2010, por meio do Decreto nº 7.352, assinado pelo então 

governo Lula, a Educação do Campo foi elevada à condição de política de Estado, bem como a 

inclusão do Ensino Superior nessa modalidade, conforme explicita o Artigo 1º desse Decreto: 

 

A política de Educação do Campo destina-se à ampliação e qualificação da 

oferta de Educação Básica e Superior às populações do campo, e será 

desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. (BRASIL, 2010b). 

 

 

 Este Decreto versa sobre a política de Educação do Campo e do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e, além de atribuir a Educação Rural como política 

pública, reafirma a singularidade do espaço campesino como direito e ultrapassa as balizes 

estabelecidas pelo governo. Esse reconhecimento nos impulsiona a acreditar no ensino como 

direito assegurado para os sujeitos que vivem nas localidades rurais brasileiras, sendo, portanto, 

dever do Estado promover todos os níveis de educação, pois assim asseveram a LDB nº 9.394/96 

e o disposto no Decreto acima citado. 

 Todavia, a realidade aponta que o sistema de educação brasileira encontra-se ancorado na 

dominação e exploração das elites, ante aos que divergem dos paradigmas da classe dominante e, 

para romper com esse estigma, é preciso que haja defesa em favor de uma Educação do Campo 

emancipatória, com vistas à superação da fragmentação do conhecimento, bem como na 

libertação da alienação do sistema capitalista e a garantia de uma educação que esteja, de fato, a 

serviço do desenvolvimento do homem do campo, valorizando sua cultura e suas peculiaridades. 

 Discorrer sobre a Educação do Campo implica refletir uma “educação crítica”, ou seja, 

uma “educação para além do capital” (MÉSZÁROS, 2008, p. 12), que Oldiges (2014, p. 103-

104) apresenta como sugestão: 

 
[...] pensar a sociedade que tenha como parâmetro e princípio a luta pela 

superação e ruptura da lógica desumanizadora do capital. Nestes termos, a 

educação deveria andar de mãos dadas com a luta por uma transformação social 

radical do atual modelo econômico e político hegemônico. 
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 Essa lógica, de acordo com Santos (2016, p. 186) “contribui peremptoriamente para o 

rompimento de uma realidade escamoteada e distorcida pertencente ao ideário burguês de 

educação”. Ademais, não podemos deixar de evidenciar que a formação política brasileira, 

referente à concepção da Educação do Campo se enquadra para aqueles que não possuem leitura 

crítica, na perspectiva do Estado burguês, ou seja, na lógica do capital. Contudo, precisamos 

avaliar o movimento cíclico das políticas investidas, analisando as conquistas e os entraves que 

dificultam o acesso de muitos aos níveis mais elevados do processo educativo, principalmente, 

nos espaços campesinos que alojam inúmeras contradições e evidenciam sujeitos excluídos de 

seus direitos humanos, sociais e políticos. 

 

3.2 O Município de Vitória da Conquista/BA: uma realidade campesina em construção 

 

O Município de Vitória da Conquista está situado na Mesorregião (Região Sudoeste) do 

Estado da Bahia
22

, com uma população estimada em 348.718 habitantes, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) que o coloca como terceiro município 

mais populoso do Estado da Bahia sendo, portanto, a terceira maior cidade também do interior do 

Nordeste. 

Vitória da Conquista foi elevado a Vila em maio de 1840, pela Lei Provincial n°124, 

sendo emancipada no dia 9 de novembro de 1840, com o nome de Imperial Vila da Vitória, 

passando a chamar-se Vitória da Conquista em 1943, pela Lei Estadual nº 141.  

O município possui uma área territorial de 3.743,18 km², estando situada na Região 

Sudoeste da Bahia, a 923 metros de altitude e distante da capital, Salvador, a 509 km, cuja 

população é de 346.069 habitantes e, além da sede administrativa, compreende onze (11) 

distritos: Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, Bate-Pé, Veredinha, Cercadinho, Cabeceira da 

Jibóia, Dantilândia, São Sebastião e São João da Vitória. O mapa abaixo mostra o Município de 

Vitória da Conquista no cenário do Estado da Bahia:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

O Estado da Bahia é composto por quatrocentos e dezessete (417) municípios (IBGE, 2017). 
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                          FIGURA 04 – Vitória da Conquista no Cenário Baiano 

 

                               Fonte: IBGE, 2017. 

  

 Assim como a história dos povos campesinos simbolizam a luta pela terra, Vitória da 

Conquista também arrasta em seu contexto histórico marcas de uma trajetória violenta e 

sangrenta, tendo como princípios de interesses para os políticos rurais e os proprietários de terras 

as questões fundiárias. 

 O Município de Vitória da Conquista foi habitado pelos índios Mongoyós (Kamacam), 

Ymborés (Botocudos) e Pataxós, sendo seu território ocupado pelos colonizadores portugueses e 

mestiços que ali buscavam metais preciosos e, apesar de não encontrar ouro na região, o 

português João Gonçalves da Costa ocupou o território, fundou o Arraial da Conquista e ficou 

conhecido por suas atitudes violentas como conquistador impetuoso e dizimador das aldeias 

indígenas. 

 De acordo com os registros históricos, João Gonçalves da Costa era um “preto forro” que 

após filiar-se à irmandade de Henrique Dias, alcançou a condição de ex-escravo, ou seja, de 

homem livre, com ascensão política por meio de sua coragem e de sua fidelidade à Coroa 

Portuguesa. Em troca dessa “liberdade”, ele agia em nome de Deus e da Coroa, desbravando 

terras e ocupando os territórios. No entanto, o uso seletivo e efetivo das terras para a exploração 

agropastoril em meio às diferenças encontradas na agricultura de subsistência pelos povos que 

aqui chegavam e os nativos, gerou uma série de conflitos. Portanto, a conquista das terras e a 

criação histórica deste município se fundamentaram pela resistência dos povos indígenas.  
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 Portanto, a ocupação desse território se constituiu às custas do massacre dos povos 

indígenas, ocorrida em 1752, com uma fatídica luta entre os soldados de João Gonçalves da Costa 

e os índios. O enfrentamento ocorreu até o século XIX por meio de confrontos diretos e de forma 

desumana utilizaram estratégias severas como o oferecimento de roupas infectadas com varíola 

aos índios e até um embriagamento coletivo. A História conta ainda, que no período de 1803 e 

1806, a luta foi intensificada e os portugueses convidaram os índios Mongoyós para festejarem 

uma suposta trégua e, após muita bebida alcoólica, eles foram cercados pelos soldados que 

dizimaram a todos os que ali estavam, inclusive mulheres e crianças. Essa festividade ficou 

conhecida como o “Banquete da Morte”.  

 Ao final do século XVIII, o Arraial da Conquista era composto por uma igreja e algumas 

dezenas de casas em meio às densas matas e riqueza na fauna e flora. Para dar lugar aos pastos, as 

matas foram derrubadas e os rebanhos bovinos foram se firmando, modificando assim, a 

paisagem. O Arraial passou a servir de rota para os tropeiros de Minas Gerais que conduziam 

gado para o litoral e a família de João Gonçalves da Costa tornou-se a mais rica da região, na 

criação de gado e na produção de leite e carne da região, durante muitos anos. 

 Lentamente a cidade foi se desenvolvendo e em 1840 o Arraial foi elevado à condição de 

Imperial Vila da Vitória, permeada por colonizadores, negros, sertanejos, litorâneos e seus 

descendentes. Em 1891 a Imperial Vila da Vitória, passou à categoria de cidade, recebendo, 

simplesmente, o nome de Conquista. Finalmente, em dezembro de 1943, o nome do Município é 

modificado para Vitória da Conquista. (IBGE, 2017). 

 É pertinente registrar que o município de Vitória da Conquista possui oito (8) municípios 

limítrofes, a saber: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, Itambé, 

Ribeirão do Largo e Encruzilhada. (PMVC, 2017). 

 De acordo com Di Lauro et al. (2009),  em 1966 o Estado da Bahia era dividido em vinte 

e uma (21) regiões administrativas cuja finalidade era a descentralização das atividades e serviços 

das secretarias de Governo, como se fossem unidades administrativas polivalentes, localizadas 

em cidades-sedes.  

 A partir da década de 1980 é que a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI) propôs a regionalização do Estado com o objetivo de identificar nos aspectos 

econômicos as áreas de maior dinamismo e as causas geradoras dos problemas baianos. Portanto, 

nas décadas de 1980 e 1990, a SEI organizou a região da Bahia em quinze regiões econômicas, 
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considerando, sobretudo, os conceitos de regiões econômicas e de influência urbana, “destinadas 

não só a fixação de unidades públicas regionais como de instituições de pesquisa e outros 

negócios privados” (SANTOS, 2008, p. 37). Assim, foram dimensionadas quinze áreas, a saber: 

Região Metropolitana de Salvador, Região Extremo Sul, Região Oeste, Região Serra Geral, 

Região Litoral Norte, Região Sudoeste, Região Litoral Sul, Região Médio São Francisco, Região 

Baixo Médio São Francisco, Região Irecê, Região Chapada Diamantina, Região Recôncavo Sul, 

Região Piemonte da Diamantina, Região Paraguaçu e Região Nordeste (DI LAURO et al., 2009).  

Todavia, uma nova forma de regionalização da Bahia teve início no ano de 2003 por meio 

de discussões que tinham como base as particularidades locais e outras identidades corriqueiras, 

sendo denominada de “Territórios de Identidade”. Para Di Lauro et al. (bid.,2009, p. 13) “essa 

possível regionalização tem como principal objetivo atenuar as acentuadas discrepâncias 

socioeconômicas que os municípios apresentam dentro do próprio Estado”. Na verdade, de 

acordo com as informações do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR, 

2010) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os Territórios de Identidade apresentam uma 

coerência muito parecida com as regionalizações definidas anteriormente para a Bahia, sendo, 

portanto, adotada como referência de regionalização, a partir do ano de 2007, na elaboração das 

políticas do Governo Estadual. 

 De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE, 2017), em 2010, certas mudanças ocorreram quanto à classificação territorial, as quais 

ocorreram devido às angústias de alguns municípios que não se reconheciam mais como 

pertencentes ao território em que estavam, bem como pelo conjunto de municípios organizados 

enquanto território, que almejavam por mudanças no espaço a que faziam parte. Assim, novos 

vínculos e inter-relações foram firmados, possibilitando com isso, a criação de novas identidades, 

representadas por algumas modificações, como: 

 

1) Alterações de nomes dos territórios: Litoral Norte/Agreste de Alagoinhas para 

Litoral Norte e Agreste Baiano; Oeste Baiano para Bacia do Rio Grande e 

Itapetinga para Médio Sudoeste da Bahia; 

2) Transferências de municípios entre os territórios, com a migração de: Miguel 

Calmon, do Piemonte Paraguaçu para Piemonte da Diamantina; Iramaia, do Vale 

do Jequiriçá para Chapada Diamantina e Ibirapitanga, do Litoral sul para Baixo 

Sul; 

3) Desmembramento de municípios do Território Extremo Sul e Criação de 

novo território, denominado Costa do Descobrimento, composto pelos 

municípios de Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, 

Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.(DIEESE, 2017). 
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 A partir de então, o território baiano, com aproximadamente 567.295 Km², foi 

redimensionado, sendo dividido em vinte e sete (27) Territórios de Identidade. Dessa forma, o 

Governo da Bahia perfilhou as unidades territoriais por compreender que o desenvolvimento 

equilibrado e sustentável no contexto das regiões consiste em identificar as primazias das 

temáticas que correspondem com a realidade na qual estão inseridas. 

 Atualmente, os trinta e nove (39) municípios pertencentes à Região Econômica Sudoeste 

da Bahia foram distribuídos em quatro (04) Territórios de Identidade, obedecendo à nova forma 

de divisão geográfica, a saber: Vitória da Conquista, Itapetinga, Médio Rio de Contas e Vale do 

Jiquiriçá e outros municípios foram agregados à nova regionalização. 

Os Territórios de Identidade têm como finalidade a sua própria consolidação enquanto 

objeto não apenas de planejamento, mas também de implantação das políticas públicas, como 

forma de descentralizar e envolver os agentes no processo de desenvolvimento de cada 

localidade. 

Além do aspecto geográfico, o município se destaca também, por evidenciar eixos 

privilegiados no setor educacional, sendo que a Secretaria Municipal de Educação (SMED) é 

composta por cento e oitenta e nove (189) unidades escolares, assim distribuídas: 

 

TABELA 03 – Escolas Municipais em Vitória da Conquista/BA 

 ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL 

Educação Infantil 27 01 28 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 45 116 161 

 

TOTAL GERAL 

 

72 

 

117 

 

189 
Fonte: Dados fornecidos pelo Setor de Estatística e Legalização da SMED, 2017. 

 

 

Diante do exposto, nota-se que o município de Vitória da Conquista apresenta maior 

número de escolas em espaços campesinos, uma vez quedas cento e oitenta e nove (189) 

unidades escolares, cento e dezessete (117) encontram-se localizadas na Zona Rural. No geral, 

são quase quarenta e dois mil (42.000) alunos atendidos por um mil e setecentos (1.700) 

professores, entre contratados e efetivos na rede municipal de ensino. Vale ressaltar que a Zona 

Rural é formada por dezenove (19) Círculos Escolares Integrados (CEIs) que atendem setenta e 

nove (79) escolas e dois (02) Círculos de Nucleadas com trinta e sete (37) escolas acolhidas, 

conforme apresenta a tabela abaixo: 
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      TABELA 04 – Organização das Escolas do Campo em Vitória da Conquista/BA 

   CÍRCULOS ESCOLARES INTEGRADOS (CEIs) 

Nº Escolas Número de escolas atendidas 

01 Assentamento Chapadão 05 

  02 Assentamento Sede I 02 

03 Assentamento Sede II 04 

  04 Bate Pé 06 

  05 Cabeceira 02 

  06 Campo Formoso 06 

  07 Capinal 06 

  08 Cercadinho 01 

  09 Dantilândia 04 

  10 Estiva 03 

  11 Gameleira 08 

  12 Iguá 02 

  13 Inhobim 03 

  14 José Gonçalves 04 

  15 Limeira 07 

  16 Pradoso 06 

  17 São João da Vitória 04 

  18 São Sebastião 02 

  19 Veredinha 04 

Total de Escolas pertencentes aos CEIs 79 

NUCLEADAS 

  01 I 17 

  02 II 20 

Total de Escolas pertencentes às Nucleadas 37 

CRECHE 

01 Iguá 01 

TOTAL GERAL DE ESCOLAS NA ZONA RURAL 117 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados fornecidos pela SMED, 2017. 

 

 

Nas Escolas Nucleadas as turmas são todas multisseriadas. Já nos CEIs, das duzentas e 

nove (209) turmas do Segmento I, cento e vinte e sete (127) são multisseriadas. (SMED, 2017). 

Como forma de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas 

escolas municipais, o governo municipal assinou o termo de adesão às políticas educacionais 

propostas pelo Ministério de Educação por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), o qual 

visa melhorar os indicadores educacionais e faz parte do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, um Programa Estratégico do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

instituído pelo Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007.  
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No que se refere às políticas educacionais federais do PAR, o município de Vitória da 

Conquista vem implementando alguns programas desde 2008 nos espaços educativos 

campesinos, como Escola Ativa (substituído pelo Programa Escola da Terra), Mais Educação
23

, 

Educação Inclusiva, Educação para a Diversidade, Pró-Letramento, Progestão, Proinfantil, Brasil 

Alfabetizado, Transporte Escolar e Cisterna na Escola, dentre outros. Em âmbito estadual 

encontram-se o Programa Todos Pela Alfabetização (TOPA) e o Pacto pela Educação, 

atualmente, Programa Nacional na Idade Certa (PNAIC).  

Apesar de a Zona Rural de Vitória da Conquista possuir cento e dezessete (117) escolas, 

enquanto que a Zona Urbana possui apenas setenta e duas (72), observamos que existe um 

predomínio de investimentos do PAR nas demais ações na área urbana, o que denota uma 

priorização da cidade em detrimento do campo. 

 No tocante à formação de professores, a SMED disponibiliza vagas no Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) como formação inicial para 

os professores que não possuem graduação pelo Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR). 

 Contudo, como enfatiza Barbosa (2005, p. 80), os cursos de licenciatura precisam dar 

conta de formar docente que seja “crítico, reflexivo, investigativo, questionador, pesquisador, 

autônomo, solidário, cooperativo e capaz de propor soluções para os mais diversos tipos de 

problemas”. 

Quanto à formação continuada dos professores municipais, a SMED assegura por meio de 

dados apresentados em um relatório elaborado pela equipe pedagógica, que muitas foram as 

oportunidades oferecidas nos últimos anos a esse público, sobretudo, em 2016, como mostra o 

quadro abaixo: 

 

 QUADRO 05 – Formação Continuada para os professores municipais em 2016 

                                                                                                                                          (Continua) 

Nº FORMAÇÃO PÚBLICO ALVO 

1 Atendimento Educacional Especializado (AEE) Todos os professores 

2 Neurociências 30 professores 

3 Trilhando novos caminhos para o Ensino de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental: da teoria à prática 

Professores dos anos 

iniciais do Ensino 

                                                           
23

Em 2016 o Programa Mais Educação passou a ser chamado por Novo Mais Educação, instituído pela Portaria MEC 

nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016. (BRASIL, 2016c). 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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Fundamental 

4 Formação pela Escola Gestores e secretários 

escolares 

5 Pacto/PNAIC Professores do 1º ao 3º ano, 

dos anos iniciais do EF 

6 Formação Sindical/Sindicato Municipal do Magistério 

Público de Vitória da Conquista 

Representantes das 

unidades escolares 
  Fonte: Elaboração da autora a partir de dados coletados na SMED, 2017. 

 

Os dados expostos vislumbram uma realidade que está aquém de uma formação que se 

preocupa com a categoria, visto que diante de um quadro com 1.700 (um mil e setecentos) 

professores, poucos têm acesso a essas ofertas, seja pela falta de divulgação dos cursos 

oferecidos, informações fragmentadas e distorcidas entre a SMED e as escolas, formações em 

horário de trabalho, ou mesmo pela dificuldade de deslocamento dos professores, principalmente 

dos que atuam nos espaços campesinos (SMED, 2017). Ademais, toda formação evidenciada 

parte da generalidade da educação e não da especificidade da Educação do/no Campo, 

lamentavelmente. 
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CAPÍTULO IV 

4. ECOS DA FORMAÇÃO NO PARFOR/UESB: IMPACTOS E CONTRADIÇÕES NA 

TEORIA E PRÁTICA 

__________________________________________________________ 

 

Na educação e pedagogia do campo, parte-se da particularidade e 

singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que produzem suas 

vidas no campo. Todavia, não se postula o localismo e nem o particularismo, 

mediante os quais se nega o acesso e a construção do conhecimento e de uma 

universalidade histórica e rica, porque é a síntese do diálogo e da construção de 

todos os espaços onde os seres humanos produzem sua vida. Educação e 

conhecimento apontam para uma sociedade sem classes, fundada na superação 

da dominação e da alienação econômica, cultural, política e intelectual. 

(FRIGOTTO, 2011, p. 36). 

 

 

O discurso moderno se configura no ditame da escola pública de qualidade como 

articulação para o desenvolvimento capitalista a que se propõe o Brasil, cujo discurso se volta 

para o favorecimento da população mais carente. Nessa perspectiva, a educação se constitui como 

competência do capital humano, uma vez que a mensuração da escolaridade da população 

brasileira, ou seja, do capital humano, pode reverberar no desenvolvimento do país. Para Marx 

(2008), as forças produtivas disponíveis (constituídas pelos trabalhadores ao utilizarem a 

capacidade de trabalho, ou seja, a força de trabalho, também chamada de capital humano) e os 

meios de produção são componentes do modo de produção. 

Portanto, este capítulo é fruto dos dados impetrados pelo aproveitamento dos métodos e 

técnicas propostos para a pesquisa de campo desta Dissertação, tomando para isso, a 

particularidade como categoria de conteúdo. Os métodos e técnicas foram definidos pela leitura 

exaustiva de documentos acerca da temática em questão, bem como pela aplicação de entrevistas 

aos Coordenadores e Professoras da disciplina de Educação do Campo do PARFOR e do 

questionário piloto para os Egressos do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB que se 

encontram atuando nos espaços educativos do campo, no município de Vitória da Conquista/BA. 



114 

 

4.1 Historicizando a UESB e o Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB 

 

A UESB tem sua sede na cidade de Vitória da Conquista, possui além do Campus sede, 

mais dois Campi, sendo um na cidade de Jequié, importante polo comercial e de serviços da 

região, com uma população estimada de 162.209 habitantes e, outro, na cidade de Itapetinga, que 

se destaca como polo pastoril do Estado, com população também estimada de 77.533 habitantes 

(IBGE, 2017). As figuras abaixo apresentam os três Campi da UESB no Estado da Bahia: 

 

FIGURA 05 - UESB/Vitória da Conquista       FIGURA 06 – UESB/Jequié                         

   
Fonte: Google imagens, 2018.                                              Fonte: Google imagens, 2018. 

 

 

                                      FIGURA 07 – UESB/Itapetinga 

 
                                              Fonte: Google imagens, 2018. 
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Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga são cidades situadas na Região Sudoeste da 

Bahia e, em se tratando dos Territórios de Identidade, observamos que os municípios de Vitória 

da Conquista, Itapetinga e Jequié, pertencentes ao campus universitário da UESB, possuem os 

maiores contingentes populacionais, os melhores Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) e as melhores posições no ranking estadual do IDH-M Baiano. 

 Dado o enfoque de esta pesquisa ter ocorrido no Campus da UESB de Vitória da 

Conquista, serão analisados com maior tenacidade, os dados referentes a este Campus. Assim, em 

1969, o Governo Estadual constituiu o Plano Integral de Educação
24

 e a partir da política de 

interiorização do Ensino Superior, instituiu a UESB, ao instalar as Faculdades de Formação de 

Professores, nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas, que 

se somava à Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF), criada na década de 

1950. (UESB
25

, 2018). 

As décadas de 1960 e 1970 foram cruciais para a criação das Faculdades no interior da 

Bahia, como por exemplo, em 1962, através da Lei nº 1.802, de 25 de outubro que foram criadas 

as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Vitória da Conquista e de Jequié; em 1969, com 

a criação da Faculdade de Educação de Vitória da Conquista, pelo Decreto Federal nº 21.363, de 

20 de julho e, em 1970, pelo qual foi instituída a Fundação Faculdade de Educação de Jequié, 

autorizada pela Lei nº 2.852, de 09 de novembro, a qual foi denominada de Autarquia, pelo 

Decreto nº 23.135/70. (UESB, 2018). 

Em 1980 a Fundação Educacional do Sudoeste foi extinta, como mantenedora da 

Universidade, sendo criada a Autarquia
26

 Universidade do Sudoeste pela Lei Delegada nº 12, de 

30 de dezembro de 1980 e com a constituição da Autarquia foram implantadas, também, as 

Escolas de Agronomia, em Vitória da Conquista, Zootecnia, em Itapetinga, e Enfermagem, em 

Jequié. (Ibid.). 

 Assim, a Fundação Educacional do Sudoeste foi criada por meio do Decreto nº 27.450, de 

12 de agosto de 1980, com a finalidade de “implantar e manter uma Universidade no Sudoeste, 

                                                           
24

Este Plano foi criado na administração do governador Luiz Viana Filho (1967-1971) com o intuito de diagnosticar 

o Ensino Superior na Bahia e apontar as possibilidades e necessidades para cursos superiores no Estado da Bahia 

(UESB, 2018). 
25

Informações adquiridas através do Catálogo da UESB. Disponível em: 

<http://www.uesb.br/catalogo/cidades.asp?cod=2> Acesso em 12 de jan. 2018. 
26

 De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, Autarquia é uma expressão de origem grega "autárkeia" que 

significa comandar a si mesmo. Na administração pública Autarquia é uma entidade autônoma, auxiliar e 

descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com patrimônio formado com 

recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam a coletividade ou de natureza estatal. 



116 

 

incorporando ao seu patrimônio os bens e direitos pertencentes às Faculdades existentes em 

Vitória da Conquista e Jequié” (UESB, 2018), cujo Regulamento de Implantação dessa 

Universidade aprovou-se em 25 de agosto de 1981, pelo Decreto nº 28.169. (Ibid.). 

Somente no início de 1984 foi elaborada a “Carta Consulta” e depois de dois anos foi 

entregue ao Conselho Estadual de Educação (CEE) na busca de autorização para funcionamento 

da UESB, em regime multicampi, atrelada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Sob o 

Parecer do CEE nº 119/87, apreciado favoravelmente pelo Conselho e estabelecido o Decreto nº 

94.250, de 22 de abril de 1987 é que houve a autorização e funcionamento dessa instituição e o 

seu credenciamento ocorreu em 1998, por meio do Decreto nº 7.344, de 27 de maio de 1998, 

publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 28 de maio de 1998. Em 2003, o processo de 

Recredenciamento foi encaminhado ao CEE e, através do Decreto nº 9.996, de 02 de maio de 

2006c é que a UESB foi Recredenciada por um período de 08 (oito) anos (UESB, 2018). A tabela 

abaixo apresenta os atos normativos da UESB, desde a criação da UESB, em 1987: 

 

TABELA 05 – Leis, Decretos e Pareceres que regem a UESB desde 1987 

ENUNCIADO ATOS LEGAIS 

Autorização de Funcionamento da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Parecer CEE nº 119/87, 23/02/1987 

Decreto Federal nº 94.250, de 22/04/1987 

Aprovação do Estatuto da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia  

Decreto Estadual nº 1.931, de 11/11/1988 

Reestruturação das Universidades Estaduais da 

Bahia 

Lei Estadual nº 7.176, de 10/09/1997 

Concessão do Credenciamento da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Parecer CEE nº 008/98, de 25/05/98 

Decreto Estadual nº 7.344, de 27/05/1998 

Aprovação do Novo Regulamento da UESB Resolução CONSAD nº 1/1998, de 06/04/1998 

Decreto Estadual nº 7.329, de 07/05/1998 

Aprovação do novo Estatuto do Magistério 

Público das Universidades de Estado da Bahia 

Lei Estadual nº 8.352 de 03/09/2002 

Concessão do Recredenciamento da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Parecer CEE nº 119/2006 

Decreto Estadual nº 9.996, de 02/05/2006c 
Fonte: Projeto do Curso de Pedagogia PARFOR/UESB (2010), 2018. 

 

A UESB é considerada uma Instituição de Educação Superior bem conceituada em todo o 

espaço do Estado da Bahia, com credibilidade e reconhecimento e, de acordo com o Índice Geral 

de Cursos, elaborado pelo MEC (2017) sobre o ranking da avaliação do desempenho das IES do 

país, a UESB ficou em septuagésima primeira (71ª) posição entre todas as instituições públicas 

brasileiras, estando atrás da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que ocupa a vigésima oitava 
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(28ª) posição e da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que sustenta a sexagésima 

quarta (64ª) posição (MEC, 2017). De acordo com o Guia do Estudante da UESB (2018), essa 

instituição abriga uma comunidade que é composta por docentes, discentes e técnicos 

administrativos. 

 São cinquenta e três (53) Cursos de Graduação distribuídos nos três (03) campi na 

modalidade presencial, que englobam as diversas áreas de conhecimento, sendo vinte e cinco (25) 

no campus de Vitória da Conquista, dezenove (19) em Jequié e nove (09) em Itapetinga. Dentre 

os cursos ofertados pela UESB, quatorze
27

 (14) foram abertos ao PARFOR nos três campus, 

sendo oito (08) em Vitória da Conquista (Ciências Biológicas, Filosofia, Geografia, História, 

Literatura/Português, Matemática, Sociologia e Pedagogia), nove (09) em Jequié (Artes, Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Informática, Literatura/Inglês, 

Matemática e Pedagogia) e apenas um (01) em Itapetinga (Pedagogia). Além dos cursos de 

Graduação, a UESB oferece também, cursos de Pós-Graduação ou Especialização (Lato Sensu 

presencial e a distância), conforme gráfico abaixo, e de Mestrado e Doutorado (Stricto Sensu). 

 

         GRÁFICO 02 – Cursos de Especialização (Lato Sensu) nos três campus da UESB 

 
          Fonte: Elaboração da autora a partir do Catálogo de Cursos da UESB, 2018. 

 

 

 Os Cursos de Especialização ou Pós-Graduação Lato Sensu representam a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo e estes não devem se restringir à dimensão do pragmatismo em 

                                                           
27

Esse total se refere aos cursos ofertados nos três campus o qual se difere dos quantitativos apresentados a seguir, 

pois estes foram quantificados apenas uma vez, sem repetição, como é o caso dos Cursos de Ciências Biológicas, 

Filosofia e Matemática ofertados em Vitória da Conquista e Jequié e de Pedagogia nos três campus. 
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preparar o aluno para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, para o exercício da cidadania que 

vai além do campo profissional. As Pós-Graduações Stricto Senso da UESB são:  

 

TABELA 06 – Cursos Stricto Sensu nos campus da UESB 

CURSO 
CONCEITO 

CAPES 

ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Mestrado em Agronomia 4 2002 

Mestrado em Memória: Linguagem e Sociedade 5 2008 

Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 3 2010 

Doutorado em Memória: Linguagem e Sociedade 5 2010 

Mestrado em Linguística 3 2011 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

(PROFMAT) 
4 2011 

Doutorado em Agronomia 4 2011 

Mestrado Profissional em Letras em Rede (PROFLETRAS) 3 2013 

Mestrado em Educação 3 2013 

Mestrado em Ciências Florestais 3 2014 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (em 

Rede) 
3 2016 

Mestrado em Ensino 3 2016 

CAMPUS DE JEQUIÉ 

Mestrado em Química 3 2005 

Mestrado em Enfermagem e Saúde 4 2009 

Mestrado em Genética, Biodiversidade e Conservação 3 2010 

Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores 
3 2011 

Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade 3 2014 

Doutorado em Enfermagem e Saúde 4 2015 

Mestrado Profissional em Química (PROFQUI) 3 2016 

Mestrado Multicêntrico em Bioq. e Biologia Molecular 4 2016 

Doutorado Multicêntrico em Bioq. e Biologia Molecular 4 2016 

CAMPUS DE ITAPETINGA 

Mestrado em Zootecnia 4 2003 

Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos 4 2006 

Doutorado em Zootecnia 4 2008 

Mestrado em Ciências Ambientais 3 2011 

Doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos 4 2015 

Mestrado Multicêntrico em Bioq. e Biologia Molecular 4 2016 

Doutorado Multicêntrico em Bioq. e Biologia Molecular 4 2016 
Fonte: Adaptação da autora a partir do Catálogo de Cursos da UESB, 2018. 

 

 

Os Cursos de Pós-Graduação Stricto Senso em nível de Mestrado e Doutorado se 

estabelecem como espaços privilegiados, uma vez que o processo de capacitação não deve se 
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limitar aos conhecimentos adquiridos pelos educandos, mas na interação e produção dos 

conhecimentos e da pesquisa em meio ao diálogo estabelecido entre a teoria e a prática. 

 

4.1.1 O Curso de Licenciatura em Pedagogia do PARFOR/UESB 

 

De acordo com o Projeto do Curso de Pedagogia com ênfase na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental do PARFOR/UESB, Campus de Vitória da Conquista/BA 

(UESB, 2010), o Curso tem a vigência de três anos e meio, ou seja, sete semestres, em 

atendimento à Resolução CNE/CP nº 1/2006a, a qual estabelece como carga horária mínima 

3.200 horas. Assim, a vigência desse Curso ultrapassa o tempo mínimo de 3anos, definido pelo 

CNE/CP nº 2/2002b.  

Em meio à realidade advinda das mudanças tecnológicas e culturais, o campo científico se 

instaura em busca de transformações que perpassem pela superação dos paradigmas ultrapassados 

como o cientificismo e o positivismo por não mais responderem às inovações do pensamento 

humano. Nesse processo, almeja-se uma nova concepção de ciência em que a objetividade e a 

subjetividade estejam inter-relacionadas, de forma que possa “redimensionar as concepções de 

educação, o papel da escola e o processo ensino-aprendizagem” (UESB, 2010, p. 35). E, essa 

realidade só se efetiva pelo movimento dialético firmado na construção dos conhecimentos 

teóricos voltados para o “saber o que se ensina e saber com que se ensina” e os conhecimentos 

práticos que são os “saberes sobre a prática e saberes da prática”, ao mesmo tempo em que esses 

saberes são desenvolvidos em sala de aula. (UESB, 2010, p. 36). 

Nesse contexto, o Projeto do Curso de Pedagogia estabelece que 

 

A formação de professores visa, pois, à criação de condições para que o 

profissional possa adquirir, construir e socializar conhecimentos, contribuindo 

para a melhoria da qualidade do ensino e respondendo às diversas demandas 

sociais. Nessa perspectiva, o futuro professor assume a função mediadora entre 

a prática pedagógica e a prática social global, construindo e sendo construído 

numa relação dinâmica vivida no dia a dia da escola. (UESB, 2010, p. 36 grifo 

nosso). 

 

 

 Essa citação vai de encontro à preocupação apresentada no mesmo projeto, ao sinalizar 

que 
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Esse projeto traz em si a preocupação de assegurar a formação de nível superior 

em Pedagogia com Ênfase em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, aos professores das redes municipais de ensino dos municípios 

cadastrados na Plataforma Paulo Freire em parceria com o MEC/CAPES, com 

expectativa de garantir um trabalho com qualidade focado na formação 

profissional digna aos docentes da rede pública, que ainda não tiveram 

oportunidade de acesso à formação em nível superior. (UESB, 2010, p. 34 

grifo nosso). 

  

 

 Doravante, o Manual Operativo do PARFOR assegura nas linhas introdutórias que este 

 

Visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 

para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em exercício na rede 

pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter a 

formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no País. (BRASIL, 

2013c). 

 

 

 Diante do exposto, reforçamos que a finalidade do PARFOR é a formação do professor 

em exercício das suas atividades laborais, não devendo, portanto, servir de benesses para aqueles 

que não se encontram inseridos neste contexto, pois atitudes que divergem da sua proposta inicial 

são suscetíveis à descaracterização do Programa.  

Ademais, o Projeto de Formação de Professores para o Curso de Pedagogia da UESB 

(2010, p. 36), apresenta os seguintes princípios: 

 

- Valorização do processo pedagógico na formação do profissional da educação, 

mediante a consideração do trabalho pedagógico do docente que atua na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na sua totalidade, 

na dimensão da formação e da produção dos conhecimentos interdisciplinares 

que embasam a organização do trabalho pedagógico no interior das escolas; 

- Sólida formação teórico-metodológica, a qual deve capacitar o profissional no 

desempenho de diferentes papéis e funções nas instituições escolares; 

- Realização de estágio supervisionado, mediante a articulação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

- Formação contextualizada, a fim de despertar o compromisso social com os 

problemas da escola e da comunidade, democratizando as relações e buscando 

respostas para os problemas locais. 

 

 

Reverberando com esses princípios, espera-se formar um profissional com competências e 

habilidades básicas, porém necessárias, que possam não apenas contribuir, mas também intervir 

na construção social da cidadania, de forma crítica e reflexiva, buscando solução para os entraves 
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que suscitam, alimentam e retroalimentam práticas permanentes de novos conhecimentos 

cotidianos no universo das inovações tecnológicas e informativas. (KUENZER, 1999).   

O Projeto evidencia ainda, que esse profissional enquanto 
 

 

[...] sujeito histórico, deve desenvolver a capacidade de gerir processos de 

mudanças aliadas a uma visão política de totalidade, para entender as complexas 

relações da escola com a sociedade, não esquecendo a centralidade do outro, ou 

seja, o entendimento de que os alunos não devem ser vistos só como sujeitos 

epistêmicos ou psicológicos, mas como sujeitos humanos, sociais, culturais. 

(UESB, 2010, p. 38). 

 

 Espera-se, portanto, um profissional que esteja em permanente formação e que suas 

práticas educativas possam ressignificar a si mesmo e aos alunos, com vistas na construção de 

uma sociedade que rompa com a exploração e a alienação dominante, em meio a uma educação 

que seja libertadora, capaz de transformar e sucumbir com a lógica do capital e do modelo 

hegemônico vigente no sistema educacional. (MÉSZÁROS, 2008). 

Em se tratando da carga horária do Curso, esta é distribuída com base nas exigências da 

Resolução CNE/CP nº 01/2006a, com duas mil oitocentos e cinco (2.805) horas destinadas as 

Atividades Formativas, trezentas e quinze (315) horas de Estágio Curricular Supervisionado 

(ECS) e cento e cinco (105) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse do aluno, conforme evidencia Quadro 06: 

 

QUADRO 06 – Distribuição da Carga Horária por Semestre e Disciplina no PARFOR/UESB 

                                                                                                                                           (Continua) 

CARGA HORÁRIA E DISCIPLINA 

Semestre 

 

Atividade 

formativa
28

 

Atividades teórico-

práticas de 

aprofundamento em áreas 

específicas
29

 

 

EstágioCurricular 

Supervisionado
30

 

 

Total 

I 435 15 - 450 

II 420 30 - 450 

III 450 15 - 465 

IV 435 - 45 480 

V 375 30 90 495 

                                                           
28

Conteúdos específicos da Ciência da Educação (Filosofia e Educação, História e Educação, Sociologia e Educação, 

Antropologia e educação, Psicologia e Educação). 
29

 Seminários, exposições, apresentações, participações em eventos, etc. 
30

Articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, cujas disciplinas que contemplam essa disciplina são: 

Estágio e Pesquisa I, Estágio e Pesquisa II, Estágio e Pesquisa III e Estágio e Pesquisa IV. 
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VI 300 15 135 450 

VII 390 - 45 435 

TOTAL 2.805 105 315 3.225 
 Fonte: UESB (2010). 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia do PARFOR/UESB tem os seguintes objetivos: 

 

- Trabalhar, articuladamente, os conhecimentos básicos da Educação Infantil e 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com domínio de conhecimentos 

construídos historicamente, mediante a investigação, a interpretação e a 

intervenção na dinâmica interna da sala de aula e da escola; 

- Perceber a escola, sua organização de trabalho e sua função enquanto 

instituição inserida no contexto histórico-social, identificando e analisando 

problemas que emergem da prática pedagógica, no sentido de subsidiar a 

elaboração de projetos e ações a serem desenvolvidos na realidade analisada; 

- Refletir sobre a experiência docente, na perspectiva de aprofundar os saberes 

da docência necessários ao exercício da profissão, aliando competência técnica à 

competência política, contribuindo para a formação de um pedagogo 

crítico/reflexivo, preocupado com a indissociabilidade teoria/prática.  

 

 

 Vislumbramos aqui algumas concepções pedagógicas basilares de reflexões sobre a 

realidade discente e o compromisso político em formar sujeitos críticos que caracterizam os 

Egressos como aptos a investigarem, diagnosticarem, avaliarem e atuarem na Educação Básica, 

como verdadeiros propulsores do professor formativo em busca da melhoria da qualidade da 

educação. No entanto, este é, pois, um desafio que nos remete às sábias palavras de Libâneo 

(2006, p. 12) ao assegurar que 

 

[...] é difícil crer que um curso com 3200 horas possa formar professores para 

três funções, que tem cada uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a 

pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons especialistas, 

com tantas responsabilidades profissionais. 

 

 Frente a este desafio, nos deparamos com questões concernentes à veracidade, no campo 

empírico, dessa formação, quando confrontamos a realidade dos Egressos no tocante à construção 

do senso crítico a ponto de favorecer a transformação social tão esperada. Será que de fato isso 

tem ocorrido? Esse é, pois, um questionamento que talvez possa ser elucidado a longo tempo. 

 Nos dias atuais, a integração do currículo, enquanto orientação das políticas e das práticas 

curriculares da Educação Básica tem sido discutida no cenário educacional e também enfatizada 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2010a), por meio do 
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Decreto nº 4, de 13 de julho de 2010a, ao considerar que o trabalho docente dos professores que 

atuam nessa modalidade perpassa pela perspectiva de integrar as diversas áreas do conhecimento, 

com a finalidade de suplantar a segmentação do mesmo e a bifurcação da disciplina que 

predominou, por muito tempo, como característica do trabalho pedagógico.  

 Para que esta premissa seja efetiva no cotidiano escolar, faz-se necessário considerar 

como a formação inicial de professores tem considerado a integração curricular em suas 

propostas, a fim de que a atuação profissional deste professor se desenvolva segundo esta 

perspectiva. De acordo com a Resolução CNE/CP nº 01/2006a, a estrutura curricular do Curso de 

Pedagogia se apresenta em conformidade com o quadro abaixo: 

 

QUADRO 07 – Estrutura Curricular do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB 

                                                                                                                                          (Continua) 
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I 

 

 

1 Psicologia do Desenvolvimento 3 30 30 0 60 

2 Filosofia da Educação 4 60 0 0 60 

3 História da Educação  4 60 0 0 60 

4 Leitura e Produção de Texto 3 30 30 0 60 

5 Sociologia da Educação 4 60 0 0 60 

6 Teoria e Método da Pesquisa em Educação 4 45 30 0 75 

7 Seminário Temático de Aprofundamento 

Curricular I 1 15 0 0 15 

8 Antropologia Cultural 3 30 30 0 60 

Total Parcial  26 330 120 0 450 

 

II 

9 Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Geografia 3 30 30 0 60 

10 Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

História 3 30 30 0 60 

11 Oficina Temática de Aprofundamento 

Curricular I  1 0 30 0 30 

12 

13 

14 

Politica Públicas e Legislação Educacional 3 30 30 0 60 

Educação Infantil I 

Didática 

3 

3 

30 

30 

30 

30 

0 

0 

60 

60 

15 Psicologia da Aprendizagem  3 30 30 0 60 

16 Educação: Diversidade Cultural e Étnico-

Racial  3 30 30 0 60 

Total Parcial  22 210 240 0 450 

III 17 Fundamentos e Metodologia do Ensino de 3 30 30 0 60 
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Ciências  

18 Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Matemática 3 30 30 0 60 

19 Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa  3 30 30 0 60 

20 Educação Infantil II 4 45 30 0 75 

21 Avaliação da Aprendizagem 3 30 30 0 60 

22 Alfabetização e Letramento I 4 45 30 0 75 

23 Educação e Saúde  3 30 30 0 60 

24 Seminário Temático de Aprofundamento 

Curricular II 1 15 0 0 15 

Total Parcial  24 255 210 0 465 

IV 

 

25  Alfabetização e Letramento II 4 45 30 0 75 

26 Currículo e Programas  4 45 30 0 75 

27 Educação de Jovens e Adultos 4 45 30 0 75 

28 Estágio e Pesquisa I 5 30 60 45 135 

30 Fundamentos e Metodologia da Educação 

Física Escolar  3 30 30 0 60 

31 Fundamentos e Metodologia para o Ensino 

da Arte 3 30 30 0 60 

Total Parcial  26 255 240 45 480 

V 

32 Oficina Temática de Aprofundamento 

Curricular II 1 30 30 0 30 

33 Recreação: Jogos e Brincadeiras 3 30 30 0 60 

34 Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 3 30 30 0 60 

35 Educação do Campo 3 30 30 0 60 

36 Gestão Educacional: princípios e métodos 3 30 30 0 60 

37 Estágio e Pesquisa II 5 30 30 90 150 

 Pratica de Alfabetização e Letramento 4 45 30 0 75 

Total Parcial  21 225 210 90 495 

VI 

38 Ética na Educação  3 30 30 0 60 

39 

40 

Dificuldade de Aprendizagem  

Educação, Cidadania e Meio Ambiente 

3 

3 

30 

30 

30 

30 

0 

0 

60 

60 

41 Estágio e Pesquisa III 6 30 30 135 195 

42 Gestão e Organização do Trabalho 

Pedagógico 3 30 30 0 60 

43 Seminário Temático de Aprofundamento 

Curricular III 1 15 0 0 15 

Total Parcial  19 165 150 135 450 

 

VII 

44 Instrumentação para Educação Musical 3 30 30 0 60 

45 Educação para Sexualidade 3 30 30 0 60 

46 Educação e Trabalho 3 30 30 0 60 

47 Educação e Tecnologias Contemporâneas de 

Comunicação e Informação  3 30 30 0 60 

48  Educação Especial  4 45 30 0 75 
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49 Estágio e Pesquisa IV 4 15 60 45 120 

Total Parcial  20 180 210 45 435 

  

  

TOTAL  158  1620  1380  315 3.225 
Fonte: UESB (2010). 

 

 Notamos com isso, que a estrutura curricular do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB 

apresenta em seu arcabouço disciplinas que possibilitam e oportunizam a promoção da discussão 

crítica quanto à complexidade do cenário educativo, como as disciplinas de Filosofia, Sociologia, 

História da Educação, Políticas Públicas e Legislação, Educação do Campo e Educação e 

Trabalho, entre outras, além de objetivar transformação da prática pedagógica desses 

profissionais em exercício na Educação Básica, conforme apresenta também, o Fluxograma que 

se encontra em Anexo B. Todavia, esta Estrutura não condiz com a Ementa estabelecida para a 

disciplina de Educação do Campo (Anexo C), sobre a qual abordaremos mais adiante. 

 No Brasil, a temática voltada para currículo no contexto escolar é considerada recente, 

cujo processo de formulação teve início no final do século XIX, nos Estados Unidos, como 

abordam Moreira e Candau (2008):  

 

Foi somente no final do século XIX e no início do século XX, nos Estados 

Unidos, que um significativo número de educadores começou a tratar mais 

sistematicamente de problemas e questões curriculares, dando início a uma série 

de estudos e iniciativas que, em curto espaço de tempo, configuraram o 

surgimento de um novo campo. (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 09). 

 

 

Em se tratando do processo de formação de professores no cenário brasileiro, faz-se 

necessário retomar a obra de Apple (1989) intitulada “Educação e Poder”, a qual representa uma 

crítica vinculada aos modelos reducionistas do sistema capitalista quanto ao fenômeno da 

educação. Em meio à abordagem estrutural ancorada na literatura marxista, o autor não aponta a 

área da economia como limite, mas a considera relevante no espaço educacional, uma vez que 

fazemos parte do sistema capitalista. 

 Não obstante a tudo isso, os teóricos pós-críticos, como Apple (1982), Sacristán (1999) e 

outros foram além dessas formulações, assegurando que o currículo também pode perpetuar as 

condições econômicas e reproduzir as diversas relações de poder presentes na sociedade, por 

meio dos significados atribuídos à cultura dos agentes envolvidos nesse professo (professores e 
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alunos), sendo, portanto, um documento prescrito, porém, dinâmico, político e pedagógico que se 

materializa na prática complexa do professor no cotidiano da sala de aula, ora pelas influências 

coerentes ou contraditórias, humanizado e justo. (SACRISTÁN, 1999; ARROYO, 2007b).   

 

4.2 Impactos da Formação na Prática Campesina 

 

 A pesquisa dos dados empíricos se deu pelo enfoque quali/quantitativo, como forma de 

alcançar os objetivos propostos e, ao frequentar os momentos de planejamento realizados pelos 

participantes da pesquisa, recorremos ao diário de bordo a fim de registrar o que ali era 

considerado relevante quanto ao planejamento destinado aos professores do campo e a 

participação destes nesse momento de formação continuada. 

 Para tanto, havíamos estabelecido, inicialmente, realizarmos entrevista semiestruturada 

com o Coordenador Geral do PARFOR/UESB, a Coordenadora do Curso de Pedagogia e os 

Professores que atuaram com a disciplina “Educação do Campo” durante o período do recorte 

temporal desta pesquisa, a saber, os anos de 2012 a 2015. No entanto, devido ao período de férias 

em que estes se encontravam, os mesmos solicitaram que fosse enviado, via correio eletrônico, os 

roteiros elaborados, os quais encontram em Apêndice A, para que pudessem responder, e assim 

fizemos. Após responderem, encaminharam as respostas, também por meio do correio eletrônico. 

 Como fora previsto, os questionários foram entregues e aplicados com os professores em 

momentos de planejamento das ACs, nos dias designados para essa atividades, seguindo, 

portanto, a escala definida pela SMED, como evidencia o Anexo A. Vale ressaltar que essas 

atividades são realizadas sempre nas datas previstas, em período integral, ou seja, nos turnos 

matutino e vespertino para os professores que atuam em regime semanal de 40 horas e, para 

aqueles que trabalham apenas com 20 horas semanal, a estes é facultada sua participação, 

preferencialmente, em seu turno de trabalho.  

 Todavia, toda vez que não encontrávamos os sujeitos da pesquisa nesse espaço de 

Formação Continuada, a autora se dispôs a ir ao seu encontro nos referidos espaços de atuação, 

tendo sempre o cuidado de agendar previamente com a direção da escola e com o professor, 

aguardando o momento de intervalo dos sujeitos participantes da pesquisa, para aplicação dos 

devidos questionários. 
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 O questionário foi entregue a onze (11) participantes, uma vez que ao fazermos o 

levantamento junto à Secretaria de Educação para sabermos quantos professores da Rede 

Municipal de Ensino fizeram o Curso de Pedagogia e que se encontram atualmente inseridos nos 

espaços campesinos, descobrimos esse total, mas na verdade, a própria Secretaria não tinha 

precisão desses dados. Assim, a Educação do Campo no Município de Vitória da Conquista conta 

com onze (11) professores, sendo seis (06) do quadro efetivo da Rede e cinco (05) que atuam em 

regime de prestação de serviço, via contrato temporário que, de acordo com a Lei Municipal nº 

1.802, de 05 de janeiro de 2012, republicada pela Lei nº 1.813, de 18 de abril de 2012, este não 

pode exceder quarenta e oito (48) meses de serviço.  

 A análise documental foi realizada, inicialmente, na SMED com o objetivo de identificar 

os Egressos que cursaram Pedagogia pelo PARFOR e depois junto à Secretaria do PARFOR, na 

UESB, que nos disponibilizou as Atas de formatura referentes ao recorte temporal definido para 

esta pesquisa, como documento comprobatório para os nomes apresentados pela SMED. Vale 

registrar que muitas foram às idas aos setores tanto da SMED quanto da Secretaria do 

PARFOR/UESB para obtenção dos dados da pesquisa, mas em todas elas, os responsáveis pelas 

informações se mostraram interessados em contribuir com esta pesquisa, sendo solícitos e 

dispostos naquilo que eu precisava, fosse para cópias ou disponibilização para leitura de 

documentos que não podiam ser retirados daqueles espaços, como por exemplo, a Proposta do 

Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB.  

 Dessa forma, em anexo estão apenas os documentos considerados relevantes para a 

compreensão dos dados da pesquisa. 

 

4.3 Perfil dos Egressos do Curso de Pedagogia que atuam na Educação do Campo da Rede 

Municipal de Vitória da Conquista 

 

 Como fora mencionado anteriormente, foram aplicados seis (06) questionários, cujas 

questões iniciais tiveram como objetivo mapear o perfil dos Egressos, as quais foram objetivas e 

permearam sobre a identificação do gênero, a faixa etária, o estado civil, local geográfico de 

residência; a formação, modalidade de atuação, motivo de escolha do Magistério, nível de 

satisfação pela escolha, instituição de atuação e sua respectiva localidade, bem como o tempo de 

atuação no Magistério; por fim, objetivamos compreender a relação entre a teoria apreendida no 
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decorrer do Curso e a realidade vivida por eles nos espaços campesinos. Assim, o objetivo crucial 

ao aplicar esse instrumento foi identificar ou mesmo conhecer os sujeitos pesquisados, bem como 

avaliar se a academia tem contemplado a especificidade da Educação do Campo ao ofertar a 

disciplina que trata, especialmente dessa modalidade, confrontando-a com a realidade dos 

sujeitos participantes. 

 Após compilação e tabulação dos dados apresentados pelos Egressos, podemos elencar 

algumas considerações relevantes, como por exemplo, quanto ao gênero, os seis (06) 

participantes da pesquisa são em sua totalidade do sexo feminino. 

 Esse fato remete ao início da história da educação brasileira, visto que as mulheres 

ingressaram nas escolas e universidades tardiamente, em meio a muitas lutas e, mesmo quando as 

mulheres estavam dentro das escolas ou fora delas, ainda assim eram excluídas e frequentavam 

esses espaços com o objetivo de aprimorarem o labor doméstico. Tardif (2013) assevera que a 

presença significativa de mulheres na educação ocorre desde o século XIX, a qual permanece até 

os dias atuais. 

 Silva (2011, p. 30) sinaliza que “as mulheres não foram concebidas como aquelas que 

produziam saber” e como aquelas que moviam a história; elas “continuavam apartadas do 

processo do conhecimento”. 

Atualmente, elas são vistas como majoritárias no cenário educacional, principalmente nos 

anos iniciais que, de acordo com Carvalho (1998), os homens para atuarem nessa modalidade, 

estes raramente vão para a sala de aula, pois acabam assumindo outras funções administrativas e 

se esquivam dessa atuação diretamente com educandos em sala, ao explicitar que 

 

[...] os homens optam tardiamente pela carreira de magistério, muitas vezes 

tendo percorrido outras opções profissionais; tendem a sofrer maiores pressões 

tanto em direção a outras ocupações, quanto no sentido da ascensão na carreira, 

quase sempre para deixar a sala de aula e ocupar cargos administrativos; e em 

geral fazem planos para o futuro mais amplos que as mulheres, envolvendo mais 

frequentemente atividades fora de sala de aula. (CARVALHO, 1998, p. 07). 

 

 

Percebe-se com isso, que a presença da mulher nos espaços públicos vem crescendo de 

forma significativa desde a década de 1960, período de marcantes movimentos e reivindicações, 

sobretudo, quanto à sua escolaridade, buscando o seu reconhecimento enquanto sujeito da 

história e da ciência (SILVA, 2004). No entanto, embora as mulheres estejam participando mais 
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ativamente dos espaços que eram designados aos homens, é necessário destacar que a profissão 

docente e as atividades desenvolvidas por muitas dessas mulheres continuam precárias, devido ao 

número reduzido de profissionais em alguns setores. 

A faixa etária dos sujeitos se encontra ente 36 a 55 anos de idade, conforme apresenta 

gráfico abaixo, sendo, portanto, uma classe diversificada em sua faixa etária e o mais interessante 

é perceber que grande parte desses profissionais ingressou “tardiamente” na academia, seja pelo 

momento oportuno que lhes foi concedido ou pela necessidade de se aperfeiçoar e qualificar 

melhor seu exercício profissional.  

 

         GRÁFICO 04 – Faixa Etária dos Egressos 

 
           Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
  

  

 O Gráfico 04 mostra uma faixa etária relativamente em idade elevada que almeja 

formação em nível superior, e essa busca tardia pela formação se deve à falta de oportunidade 

para o ingresso no mundo acadêmico, mas, pode ser considerada como um aspecto relevante para 

a construção da prática pedagógica, uma vez que os saberes são particulares e, o exercício da 

docência perpassa pelos conhecimentos adquiridos no decorrer desta profissão, como o saber 

científico apreendido na formação acadêmica. (ROMANOWSKI, 2010).  

 Nesse cenário, o professor se depara com a necessidade contínua de formação, pois, como 

bem elucida Freire (2006, p. 34), o “professor que não leve a sério sua formação, que não estude, 

que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as 

atividades de sua classe”, haja vista que o conhecimento não é estanque e ninguém é conhecedor 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

36/40 anos 41/45 anos 46/50 anos 51/55 anos



130 

 

de tudo, há sempre o que precisa ser melhor aperfeiçoado. Dessas participantes, a que tem 55 

anos de idade nos chama a atenção, pois desses anos, trinta e três (33) são dedicados ao ensino na 

Zona Rural, mais especificamente na mesma comunidade, demonstrando estar ali não por 

imposição, mas por escolha mesmo e, que apesar do tempo de vivência e experiência na 

docência, diante de suas respostas, notamos que ela buscou na formação inicial os artefatos 

necessários para a construção de uma prática docente mais consistente, capaz de contribuir com o 

cotidiano de sua prática no espaço/tempo de sua sala de aula. 

 Esses dados nos fazem lembrar ainda, da política redistributiva, por ser esta destinada 

principalmente, para aliviar a pobreza e/ou as necessidades básicas do cidadão e, como o 

PARFOR enquanto política social fora instituído como política emergencial para dirimir a 

demanda de professores que não tinham a formação mínima estabelecida pela LDB nº 9.394/96, 

aponta para um quadro de professores sem essa especificidade, com mais idade. 

 Quanto ao estado civil, cinco (05) professoras são casadas e apenas uma (01) e, a que tem 

maior idade e tempo de atuação no mesmo espaço rural é ainda solteira. Ao discorrer sobre os 

escritos dessa professora, contemplamos o antagonismo presente em sua fala, olhar e vida: por 

um lado à dedicação pelo ofício da profissão e por outro a curvatura ao sistema do capital que a 

escraviza, aliena e desumaniza e, isso vai de encontro à concepção de trabalho estabelecida por 

Marx (2008, p. 161), o qual defende que este deve configurar o processo vital de humanização, 

socialização, liberdade e emancipação, como aspectos positivos. 

 

[...] cada elemento da riqueza material não existente na natureza, sempre teve de 

ser mediada por uma atividade especial produtiva, adequada a seu fim, que 

assimila elementos específicos da natureza a necessidades humanas específicas. 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma 

condição de existência do homem, independente de todas as formas de 

sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem 

e natureza e, portanto, da vida humana.  
 

 

Dialeticamente, principalmente no modo capitalista de produção, o trabalho tem se 

transformado em processo de desumanização, escravidão, alienação e sofrimento, como aspectos 

negativos mercantilistas que permeiam também, o trabalho docente quanto às condições precárias 

de trabalho e emprego, fazendo-o intensificar sua jornada de trabalho, agravando seu estado de 

saúde físico e emocional, adoecendo-o rotineiramente. Das seis (06) participantes apenas uma 

(01) reside na Zona Rural, como mostra o gráfico abaixo: 
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         GRÁFICO 05 – Localização Geográfica da Moradia dos Egressos 

 
        Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

Eis neste Gráfico uma evidência que mostra a disparidade no quadro funcional dessa 

especificidade, a qual nos leva a acreditar que poucos são os que têm escolhido essa profissão 

para atuar no mercado de trabalho, principalmente quando este cenário é o do campesinato. De 

certa forma, também reconhecemos o quanto é importante a aproximação do professor em seu 

contexto de atuação, visto que quando este advém dos centros urbanos, pode até possuir 

conhecimentos técnicos, mas a realidade onde está inserido, esta se encontra distante do seu 

cotidiano cultural urbano, e muitos acabam resistindo ou mesmo não se identificam ou se 

adaptam com esse espaço contrário à sua realidade. Concomitante a isso, Sol (CG) salienta que 

 

 

O surgimento da Educação no Campo, como um novo paradigma, é a educação 

para os povos do campo. A ideia é de um projeto voltado para o 

desenvolvimento sustentável do campo. No entanto, o que se percebe na prática 

é que há uma distância entre o posto, o dito e o vivido. Na formação do 

professor, por exemplo, verifica-se que não há uma identidade para a Educação 

no Campo, uma vez que ela não tem memória, história, produção etc., mas é 

transportada da educação urbana. Os próprios professores não têm nenhuma 

vinculação com o campo ou com a região onde trabalham; são professores 

urbanos e ou urbanizados, que não estão afinados e nem têm nenhuma afinidade 

com a cultura, os costumes e os problemas do povo. O descaso ou o não 

conhecimento dos professores em relação ao conhecimento da história da 

comunidade onde trabalham já responde ou significa que os professores não 

estão e nem têm afinidade com as questões políticas. (SOL, 2018). 
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A Educação do Campo surgiu no contexto das lutas sociais geradas por homens e 

mulheres que almejavam uma educação que levasse em consideração a realidade social, 

econômica e política campesina, do ponto de vista da totalidade. Entretanto, de acordo com o 

contexto singular presente na fala do sujeito, há certa disparidade entre a Legislação e a realidade 

da Educação do Campo e, essas contradições estão pautadas pelo sistema capitalista, uma vez que 

na categoria da singularidade a Educação do Campo, enquanto projeto sustentável de sociedade, 

não se concretiza na prática por conta da correlação de forças entre os trabalhadores e o 

agronegócio, sendo o agronegócio um projeto de sociedade voltado para o sistema capitalista em 

sua totalidade, que em seu contexto singular vai justamente aplicar as estratégias desse sistema 

para atender aos interesses da classe dominante, fazendo com que o sujeito se submeta à lógica 

do capital pela dominação ideológica que se expressa por meio da alienação. Assim, chegamos ao 

contexto singular por meio das múltiplas determinações que ocorrem a partir do abstrato, das 

mediações e da realidade, ou seja, o contexto singular. 

De acordo com Arroyo (2007a), “um dos determinantes da precariedade da Educação do 

Campo é a ausência de um corpo de profissionais que vivam junto às comunidades rurais, que 

sejam oriundos dessas comunidades”, pois estes profissionais podem contribuir para a efetivação 

de uma prática pedagógica pautada no conhecimento de uma realidade permeada pela cultura, 

política e economia de uma comunidade específica.  

No tocante à formação das Egressas, grande parte tem formação no Magistério e outras 

têm Formação Geral, atuando nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com alunos em idade 

entre 06 e 16 anos e uma que, além desta modalidade de ensino, atua também na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Vale ressaltar que muitas turmas são multisseriadas, sendo separadas 

apenas por faixa etária, como por exemplo, no turno matutino elas atuam com alunos do 4º e 5º 

anos, de 09 a 16 anos de idade e no turno vespertino com alunos do 1º ao 3º ano, de 06 a 13 anos 

de idade. Esses dados mostram que muitos alunos se encontram com idade superior ao ano de 

curso que eles deveriam estar, ou seja, a idade não corresponde com o ano devido de estudo, 

como propõe a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006c, que dispõe sobre a duração de nove 

(09) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis (06) anos de 

idade (BRASIL, 2006c). O gráfico abaixo apresenta dados quanto a formação dos Egressos. 
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            GRÁFICO 06 – Formação dos Egressos 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

Os participantes da pesquisa estão na função do Magistério há um tempo que vai desde 

onze (11) anos até trinta e três (33) anos em pleno exercício da profissão, como demostra o 

gráfico que se segue: 

 

            GRÁFICO 07 – Tempo de Atuação dos Egressos no Magistério 

 
 Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

Eles exercem com exclusividade a função da docência por todo esse período e apenas uma 

atuou nos espaços urbano e rural, enquanto que as demais sempre estiveram a serviço da 

educação campesina. Desse quantitativo, duas (02) são do quadro efetivo e (04) são contratadas; 

mais uma vez isso reverbera com o que fora suscitado anteriormente, quanto aos professores que 
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se encontram nos espaços rurais, pois mostra que poucos efetivos se encontram inseridos nesse 

contexto. Esses dados revelam que esses profissionais possuem significativo tempo de atuação 

nas escolas do campo, mesmo sendo a minoria pertencente ao quadro efetivo, e esse vínculo 

favorece a compreensão dos elementos que compõem a identidade dos alunos com os quais 

trabalham. 

Quanto à escolha do Magistério, quatro (04) afirmam que estão na profissão por vocação 

e duas (02) foram distintas em suas colocações, sendo que uma (01) diz estar no Magistério por 

reconhecer a importância da profissão para a formação das demais profissões e outra foi bem 

incisiva em afirmar que está no Magistério pela facilidade de emprego. Essas evidências, 

sobretudo a última, nos faz lembrar e refletir acerca da concepção de trabalho como estrutura 

ontológica do ser social, explicitada por Marx (2008, p. 62-63), ao considerar o trabalho como 

“[...] uma atividade útil que busca a apropriação dos produtos da natureza sob uma ou outra 

forma, o trabalho é a condição natural da existência humana, [...], independentemente de todas as 

formas sociais, do intercâmbio da matéria entre o homem e a natureza”. 

Ademais, Antunes (2012) assegura que a relação entre homem e natureza é que nos firma 

como seres sociais, uma vez que produzimos as condições materiais necessárias para a 

reprodução da nossa existência, tornando-a humana por meio do trabalho. Em se tratando da 

díade dialética, formação e trabalho docente, como ação indissociável, nos reportamos a Marx 

(2008), o qual para formular sua teoria crítica ao capitalismo, utiliza como um dos termos 

antagônicos, o trabalho simples/concreto, entendido como aquele criado para atender as 

necessidades humanas, ou seja, o valor de uso, também chamado de Trabalho Humano Concreto, 

uma vez que o trabalho concreto ocorre  ao longo do processo formativo do professor, levando 

em consideração a formação inicial, as políticas educacionais e as condições de trabalho desses 

sujeitos, numa perspectiva contra hegemônica e emancipadora. 

Os dados quantitativos apresentam ainda, que essas duas (02) participantes ora se 

assemelham ao elencarem os motivos para as possíveis mudanças de profissão, se assim 

pudessem e ora se divergem, como mostra o gráfico abaixo: 
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       GRÁFICO 08 – Motivos para Mudança de Profissão dos Egressos 

 
      Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

Ao refletirmos acerca da concepção de vocação, sentimos a necessidade de distinguirmos 

em que consiste o ser professor e o ser educador. De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa (FERREIRA, 2001, p. 559), a palavra professor é definida como “aquele que 

professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina”. Já o termo educador tem 

origem latim do vocábulo “educatore” e é definido como “aquele que educa” (Ibid., p. 251). Sob 

a ótica da perspectiva emancipadora, acreditamos que o educador é um intelectual que, em meio a 

uma sociedade dividida, milita a favor dos interesses das classes populares e daqueles que 

necessitam de educação, cuja classe dominante não se dispõe a oferecer um ensino público de 

qualidade que possa, de fato, romper com a lógica do capital, senão perpetuar as relações de 

dominação que existem na sociedade. 

Não há aqui, portanto, a intenção de desconsiderar ou dirimir a relevância do professor, 

mas apenas diferenciá-lo da figura do educador, pois tanto o professor quanto o educador é 

essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, como um todo. É nessa perspectiva que a 

educação é vista como uma possibilidade propulsora de transformação social que estimula a 

continuidade da luta, como bem enfatiza essa citação de Paulo Freire
31

 (s/d): 

 

 

                                                           
31

 Esta citação foi retirada do site: <www.pensador.info/autor/ Paulo Freire> Acesso em: 15 de julho de 2017. 
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Verdades da Profissão de Professor 

Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. 

Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam 

que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o 

trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses 

profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com 

baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande 

parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. 

A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos 

papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a 

educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem 

de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de 

educar as pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a 

educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade 

muda. 

 
 

 Ao analisar sobre a natureza do trabalho docente e a existência humana, Saviani (2003) 

utiliza como categorias o trabalho material e o trabalho não material, as quais caracterizam e 

Educação em sua natureza e especificidade. Para o autor supracitado, o trabalho material é 

definido como “a garantia da sua subsistência material com a consequente produção, em escalas 

cada vez mais amplas e complexas, de bens materiais; [...]” (Ibid., p. 12). Já o trabalho não 

material, este é visto como a “produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, 

habilidades, [...] trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre 

a cultura, isto é o conjunto da produção humana”, aqui se configura o trabalho docente. (Ibid.). 

 Quanto aos espaços de atuação, localidades, carga horária semanal, turnos de trabalho, 

tempo gasto até a escola de atuação e o meio de transporte utilizado para se chegar ao destino de 

cada egresso, obtivemos as seguintes informações presentes no quadro abaixo: 

 

QUADRO 08 – Situação Atual de Trabalho dos Egressos na Rede Municipal de Ensino 

                                                                                                                                           (Continua) 

Escola 

Municipal 

em que 

trabalha 

Povoado 

e/ou Distrito 

(localização) 

Vínculo 

funcional 

Turno(s) de 

trabalho 

Carga 

Horária 

semanal 

Tempo 

gasto para 

chegar à 

escola 

Meio de 

transporte 

utilizado 

para 

chegar até 

a escola 

Juvêncio 

Rocha 

Cachoeira 

dos Porcos 

(Iguá) 

Contrato Matutino 20h 15 min. Van 

Fazenda 

Queimada 

Fazenda 

Queimada 

Contrato Matutino e 

Vespertino 

40h 2 horas Kombi 
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(Inhobim) 

Rui 

Barbosa 

Cercadinho Contrato Matutino e 

Vespertino 

40h 2 horas Doblô 

José de 

Alencar 

Furadinho 

(Iguá) 

Efetivo Matutino e 

Vespertino 

40h 1h 45min Van 

Raul 

Pompeia 

Itapirema 

(Cabeceira) 

Contrato Matutino e 

Vespertino 

40h 40min Van 

José 

Rodrigues 

do Prado 

Pradoso Efetivo Matutino e 

Noturno 

40h 30min Van 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

Este quadro apresenta uma realidade diária experienciada pelos Egressos que atuam na 

Educação do Campo, cuja trajetória tem, em sua grande maioria, tempo longo para chegar ao 

destino de atuação e que o meio de transporte utilizado para conduzir os professores que atuam 

no campo é variado, perpassando por Kombi, Doblô e Vans, cujo processo de efetivação se dá 

por meio de licitação de prestadores para esse fim. 

Não é demasiado ratificar que muitas são as dificuldades enfrentadas pelos alunos e 

professores para chegarem aos espaços educativos campesinos, como a distância casa/escola, o 

transporte inadequado e as vias de acesso em condições inadequadas para o tráfego dos veículos. 

 Todas essas inferências nos remetem às incoerências no cumprimento do que foi 

estabelecido pela LDB nº 9.394/1996, em seu Artigo 3º, inciso I ao evidenciar a garantia da 

igualdade de condições para o acesso e permanência dos alunos nas escolas. Vale ressaltar que 

todas as escolas fazem parte dos Círculos Escolares Integrados (CEIs
32

), como CEI de Campo 

Formoso (Juvêncio Rocha e José de Alencar), CEI do Pradoso (José Rodrigues do Prado), CEI de 

Cabeceira (Raul Pompeia) e CEI de Cercadinho (Rui Barbosa), exceto a Escola Municipal 

Fazenda Queimada, localizada no Povoado de Fazenda Queimada, pertencente ao Distrito de 

Inhobim, pois, esta faz parte do Círculo Intermediário II, também chamado de Nucleadas II, cuja 

nomenclatura fora explicitada anteriormente.  

Ao relacionarmos a formação inicial à realidade dos Egressos que atuam no cenário 

campesino do município de Vitória da Conquista, ressaltamos que este foi um momento de 

grande relevância, visto que as participantes estão inseridas em espaços educativos distintos no 

                                                           
32

O §1º do Capítulo II da Resolução nº004/2004 que estabelece o Regimento das Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental de Vitória da Conquista, explicita que o Círculo Escolar Integrado (CEI) é um modelo organizacional 

instituído pela SMED, o qual constitui no agrupamento de escolas da Zona Rural, situadas nas adjacências de uma 

escola-núcleo administrada e orientada pedagogicamente. (PMVC, 2004). 
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universo de uma mesma Rede Municipal de Ensino. Isso foi favorável para auxiliar no 

mapeamento da existência dos impactos da formação inicial nos espaços de atuação dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, confrontando suas colocações com as falas dos Coordenadores e 

Professoras da disciplina de Educação do Campo do PARFOR/UESB. 

Entre o proposto pelo Curso de Pedagogia, a disciplina de Educação do Campo e a 

realidade dos Egressos, notamos que o PARFOR descende de uma política pública emergencial 

que visa dirimir o quadro dos professores que não possuem a formação mínima exigida pela LDB 

nº 9.394/96. Todavia, é necessário ainda que esse público conheça, de fato, sua proposta, com a 

finalidade de apreender o que lhe é estabelecido. Apenas dois (02) dos Egressos sabem a que se 

propõe o PARFOR, uma (01) desconhece e três (03) devem conhecer, mas ao justificarem esse 

conhecimento se perdem ou mesmo caminham por afirmativas que não condizem com o proposto 

pelo Plano. 

Não podemos deixar de evidenciar, portanto, que a necessidade emergente deste Plano é 

fruto da luta que advém de uma classe que é reflexo de uma educação conflituosa imbricada por 

questões sociais e econômicas, carente de assistência, a qual deve transpor o campo do 

assistencialismo em que mais parece a política da compensação do que da valorização 

profissional desses sujeitos. 

Essa mazela nos permite reconhecer que nem todos os Egressos conhecem seus 

verdadeiros direitos, visto que não efetivam o conhecimento sobre essa realidade ou mesmo se 

esquivam em lutar pelos interesses da categoria. Essa realidade esteve fortemente marcada no 

decorrer desta pesquisa, pois diante do quantitativo de Egressos que está atuando na Educação do 

Campo na Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, que perfaz um total de onze (11) 

participantes, como fora mencionado, apenas seis (06) se dispuseram a contribuir com a pesquisa 

e as demais se negaram a devolver o questionário, supõe-se que seja por falta de conhecimento de 

causa ou mesmo pela alienação ao sistema capitalista que resiste em problematizar os dogmas, 

mitos e ideologias presentes nesse contexto. A questão mais inusitada é que dessas seis (06) 

apenas duas (02) pertencem ao quadro efetivo, quando deveriam participar seis (06), enquanto 

que as outras quatro (04) são apenas contratadas de um total de cinco (05) que se encontra na 

Educação do Campo.  

Para superar esse processo de alienação, faz-se necessário o estabelecimento basilar de 

questionamentos problematizadores que versam sobre a luta de classe, pois como considera 
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Freire (1980, p. 80), “[...] se os homens são estes seres de busca e se sua vocação ontológica é 

humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição [...] e engajar-se na luta por sua 

libertação” com a finalidade de romper com as estruturas de poder e da lógica do capital, visto 

que ao problematizar, de forma dialógica e consciente, podem superar o estado de alienação no 

qual se encontram, sem escamotear as condições de sua existência. Notamos, portanto, que o 

comportamento daquelas que se opuseram a participar da pesquisa se caracteriza pela relação 

entre a consciência e a ideologia, uma vez que a ideologia, segundo Marx (1984) é produto da 

história impetrada pela luta política produzida por uma realidade social. 

Essa situação nos fez lembrar que Caldart (2004c, p. 158) já dizia que o educador do 

campo deve ser “aquele cujo trabalho principal é o de fazer e o de pensar a formação humana, 

seja na escola, na família, na comunidade, no movimento social”. No entanto, essa formação não 

tem sido estabelecida em alguns professores como auto formação pessoal, quanto mais para a 

formação profissional. E, de acordo com a autora supracitada, a formação humana dos sujeitos 

deve ser vista como um dos principais focos na atuação desses educadores/professores. 

A premissa do desconhecimento também se aplica à questão da formação inicial e da 

formação continuada, pois apenas uma (01) consegue fazer a distinção entre formação inicial e 

continuada, como mostra o Gráfico 09. 

 

       GRÁFICO 09 – Distinção entre Formação Inicial e Formação Continuada para os Egressos 

 
      Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
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A análise do gráfico nos permite compreender como os professores em formação 

constituem o sentido ou mesmo definem formação inicial e formação continuada. Assim, os 

percentuais e os valores correspondentes a esses percentuais asseguram que quanto à formação 

inicial 90% (cinco) dos Egressos não sabem ao certo defini-la, e apenas 10% (um) que acreditam 

ser o Curso de Pedagogia a formação inicial. 

Diante do exposto, é possível afirmar que grande parte dos Egressos desconhece o Artigo 

62 da LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação 

Docente para a Educação Básica nº 1/2002a (BRASIL, 2002a) que tratam sobre a formação 

inicial e continuada do professor. Fica aqui o nosso desejo de que essa questão seja bem 

enfatizada no decorrer das próximas etapas do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB. O que se 

notou é que muitos reconhecem que a formação inicial se refere à prática do Magistério, sendo 

esta um importante eixo formativo da aprendizagem, uma vez que ser professor é um exercício 

complexo que excede o conceito de que a conclusão da formação inicial estabelece que o 

profissional esteja pronto e acabado para o ato de ensinar. 

A formação inicial é, pois, um instrumento importante na preparação de todo profissional, 

uma vez que lhe permite a apropriação de conhecimentos, bem como o experimento que se 

consolida com a ação da aprendizagem em meio às competências e habilidades indispensáveis ao 

seu exercício profissional. Dessa forma, essa formação não deve ocorrer apenas em um 

determinado período, mas em todo o tempo, também denominada de formação continuada, por 

meio da pesquisa e da investigação que são inerentes à aprendizagem. 

A formação continuada é vista como um processo de educação permanente que envolve 

construção, reconstrução ou mesmo desconstrução de conceitos e práticas concernentes ao 

trabalho docente que se desenvolvem no decorrer da vida de todo educador, admitindo os 

critérios essenciais dessa prática, como conteúdos, objetivos e procedimentos metodológicos, 

entre outros, visto que 

 
[...] a formação continuada trata da continuidade da formação profissional, 

proporcionando novas reflexões sobre a ação profissional e novos meios para 

desenvolver o trabalho pedagógico. Assim, considera-se a formação continuada 

como um processo de construção permanente do conhecimento e 

desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e vista como uma 

proposta mais ampla, de hominização, na qual o Homem Integral, produzindo-se 

a si mesmo, também se produz em interação com o coletivo. (ANFOPE, 1998, p. 

29). 
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Nesse sentido, é correto afirmar que essa formação possibilita ainda, a busca de novos 

caminhos para o desenvolvimento, a integração e o mutualismo entre os pares, ou seja, os 

envolvidos na educação, podendo contribuir com a transformação social que provém da 

coletividade. 

De acordo com Mizukami et al. (2002, p. 28): 

 

A formação continuada busca novos caminhos de desenvolvimento, deixando de 

ser reciclagem, como preconizava o modelo clássico, para tratar de problemas 

educacionais por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 

pedagógicas e de uma permanente (re) construção da identidade do docente.  

 

  

No entanto, a formação inicial apresentada nos cursos de formação tem se distanciado da 

realidade das escolas e isso tem implicado, de forma significativa, na construção da nova 

identidade do professor, quando na verdade, essa formação deveria contribuir com a construção 

de um profissional da docência dotado de uma “[...] bagagem sólida nos âmbitos científico, 

cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa 

em toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários” 

(IMBERNÓN, 2002, p. 60), afinal, é nesta fase de formação que muitos educandos podem 

construir e reconstruir modelos, imagens, pensamentos e maneiras de ser e de agir acerca do seu 

exercício profissional. Já a formação continuada, de acordo com Pimenta (1996), esta tem se 

desenvolvido por meio dos cursos de suplência e/ou pela atualização dos conteúdos de ensino. 

A Proposta de Diretrizes para a formação inicial de Professores da Educação Básica em 

Cursos de Nível Superior (BRASIL, 2000, p. 48-49), evidencia que 

 

[...] a formação inicial é apenas a primeira etapa do desenvolvimento 

profissional permanente. A perspectiva de desenvolvimento de competências 

exige a compreensão de que o seu trajeto de construção se estende ao processo 

de formação continuada sendo, portanto, um instrumento norteador do 

desenvolvimento profissional permanente. 

 

 

Ademais, o Decreto nº 6.755/2009 aponta como princípios da Política Nacional de 

Formação do Magistério da Educação Básica: 

 
IX - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução 

das desigualdades sociais e regionais; 
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X - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre 

os diferentes níveis e modalidades de ensino; 

XI - a formação continuada entendida como componente essencial da 

profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os 

diferentes saberes e a experiência docente. (BRASIL, 2009a). 

  

Nesse contexto, podemos afirmar que a formação inicial e a formação continuada são 

ações indissociáveis que se complementam ao longo da vida. A graduação é a “etapa de formação 

inicial no processo contínuo da educação permanente” (BRASIL, 2000, p. 48) e o 

aprofundamento dessa formação para o desenvolvimento profissional é decorrente da formação 

continuada. 

 Quanto aos dados quantitativos coletados junto aos Coordenadores, Geral (CG) e do 

Curso de Pedagogia (CCP), e as Professoras da disciplina de Educação do Campo (PDEC), 

algumas questões merecem destaque, conforme evidencia o Quadro 09: 

 

QUADRO 09 – Identificação dos Coordenadores do PARFOR e das Professoras da disciplina de 

Educação do Campo 

Identificação Gênero Formação Carga Horária 

Semanal 

Sol (CG) M Licenciatura em Letras e Mestrado em 

Ciências da Linguagem. 

40 horas 

Lua (CCP) F Pedagogia, Mestrado e Doutorado em 

Educação. 

40 horas + 20 

horas no 

PARFOR 

Mercúrio 

(PDEC) 

F Licenciatura em Educação Física (UFSM), 

Mestrado em Ciência do Movimento Humano 

(PPGCMH/UFSM), Doutorado em Educação 

(PPPGED/UFPR) e Pós-Doutoramento em 

Educação (UFBA). 

40 horas 

Vênus (PDEC) F Licenciada em Ciências Biológicas (UESB), 

Especialista em Políticas Públicas e Educação 

(UESB), Mestre em Ensino de Ciências e 

Matemática (área de concentração Ensino de 

Biologia – PUC/MG). 

40 horas 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

  

 Vale frisar que as Professoras da disciplina de Educação do Campo atuam em outros 

cursos da UESB, como por exemplo, enquanto Mercúrio atua nos Cursos de Pedagogia, 

Geografia, Letras e a depender da disciplina ela pode também atuar em outros Cursos de 

Licenciatura, bem como no PARFOR, Vênus está nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e 
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Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas. Outro dado relevante diz respeito ao tempo 

de atuação das professoras com a disciplina de Educação do Campo durante o recorte temporal 

estabelecido para essa pesquisa: Vênus assumiu a disciplina por três (03) semestres, durante os 

anos de 2013 e 2015 e Mercúrio por dois (02) semestres no ano de 2014, sendo esta também, 

pesquisadora na área da Educação do Campo e Vênus, apesar de não ser pesquisadora dessa área, 

assumiu a disciplina por ter conhecimento dessa modalidade durante os anos em que atuou como 

professora na Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista.   

 Na esteira da compilação desses dados, observamos também que o tempo de atuação 

desses sujeitos na área da educação é bem definido e variado entre eles, como mostra o gráfico 

abaixo: 

 

     GRÁFICO 10 – Tempo de atuação dos Coordenadores e Professores do PARFOR/UESB na 

Educação 

 
     Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

  

 

 Dos trinta (30) anos em exercício no Magistério, Vênus registrou que estes foram 

dedicados à Educação Básica na Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, nas várias 

modalidades de ensino, sobretudo, da Educação do Campo, e há doze (12) anos têm atuado no 

Ensino Superior. No entanto, diante de tantos anos dedicados à docência por parte desses sujeitos, 

notamos que poucos já atuaram na Educação do Campo, sendo que faz muito tempo que Vênus 

esteve nessa modalidade nos anos iniciais de sua carreira e Mercúrio só atuou nos cursos de 
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formação, ou seja, não exerceu a função diretamente com alunos, senão com outros professores, 

não deixando claro se estes fazem parte da Educação Básica ou dos Programas Federais, porém, 

como fora mencionado, ela faz parte do rol dos pesquisadores dessa área e por isso, assumiu a 

disciplina de Educação do Campo, no Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB. Dos quatro (04) 

participantes, apenas dois (02) já atuaram em espaços campesinos, como mostra o Gráfico 11. 

 

       GRÁFICO 11 – Atuação dos Coordenadores e Professores do PARFOR/UESB em  

espaços campesinos 

 
        Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

  

 Consideramos que todo educador deveria ir além dos espaços educativos urbanos, 

conhecendo também os espaços educativos do campo, haja vista que Marx (CALDART et al., 

2012) já afirmava que é preciso compreendermos “como as coisas podem ser conhecidas para 

que possam ser transformadas”. Assim, faz-se necessário estabelecer essa relação social com o 

campo para que se possa compreender o trabalho, a cultura, a linguagem e a história do homem 

que vive no espaço campesino, pois, de acordo com Marx (2008), não basta pensar que ocorra a 

efetivação do homem no mundo, é preciso que ele se forme por meio dos sentidos. Afinal, “A 

formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui” (MARX, 2004, 

p. 110) e as funções humanas se materializam pelos sentidos, como produto da vida social na 

expansão dos direitos e na experiência que o homem constitui, tornando-o mais capacitado para 

se expressar e agir no mundo. 
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 Textualizar de forma reflexiva e crítica os dados qualitativos presentes nos questionários 

respondidos pelos Egressos e também nas entrevistas com os Coordenadores e as Professoras da 

disciplina de Educação do Campo, possibilitou não apenas a seleção de trechos e/ou fragmentos 

considerados relevantes na fala dos envolvidos, mas também a probabilidade da obtenção de 

respostas para o problema da pesquisa. Lembramos ainda, que atribuímos nomes de Planetas, 

Estrela e Satélite para os sujeitos envolvidos, como forma de facilitar a identificação e, ao mesmo 

tempo, preservar o sigilo da verdadeira identidade de cada sujeito envolvido e evitar o 

constrangimento em suas respostas. 

 Dessa forma, as categorias destacadas para as análises versam sobre as Políticas de 

Formação, a Educação do Campo e o Curso de Pedagogia e estas são analisadas, de forma mais 

detalhada, no transcorrer dos parágrafos que se seguem.  

 

4.4 Concepção de Educação do Campo: lutas e avanços 

 

 A Educação do Campo se constituiu em meio à luta dos Movimentos Sociais não apenas 

pelo direito, mas também pelo trabalho e pela vida na terra diante de vários obstáculos, os quais 

possibilitaram ressignificar essa modalidade da educação, imbricada pelos movimentos 

organizados dos trabalhadores que fomentaram importantes debates nos mais distintos setores da 

sociedade, e a busca da consolidação de Leis para essa especificidade, bem como a articulação 

necessária entre o poder público representado pelo Estado e à sociedade ou mesmo os 

movimentos, com vistas à efetivação da educação que tanto almejavam. 

 Dessa forma, a Educação do Campo é marcada pelo movimento de luta, arraigado pelas 

raízes históricas da sociedade brasileira, com enfoque nas concepções marxistas pelas lutas dos 

direitos sociais e pela coletividade de organização dessas lutas, permeadas pelos interesses 

comuns e também opositores do trabalho e da vida, característicos dos movimentos sociais. 

 Nesse sentido, a concepção de Educação do Campo se harmoniza entre as falas dos 

Egressos, pois, estes a definem de forma mais generalizada como modalidade da educação que se 

volta para a especificidade das comunidades do “meio rural”. Todavia, essa educação não pode 

ser tratada como Educação Rural, a qual é vista por Ribeiro (2011), como uma educação 

oferecida da mesma forma que é proporcionada para as populações que vivem e trabalham nas 

áreas urbanas, sem preocupação em adequar a escola rural às suas peculiaridades, ou seja, na 
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verdade não basta adequar, mas pensar uma educação com as características próprias dos povos 

camponeses. O processo educativo da escola rural se caracteriza apenas como Educação no 

Campo, com o objetivo de preparar o cidadão para o mercado de trabalho, fazendo conforme a 

vontade do Estado e se esquiva de apregoar uma Educação do Campo que leva em consideração a 

realidade do homem que vive nos espaços campesinos e suas necessidades. As falas dos Egressos 

evidenciam que a Educação do Campo está atrelada ao meio rural, conforme expressam os 

trechos abaixo: 

  

É um tipo de educação para a comunidade do meio rural (agricultores, 

quilombolas, etc.). (TERRA, 2018). 

 

É uma modalidade de educação voltada especificamente para o público da área 

rural. (JÚPITER, 2018). 

 

Pra mim a Educação do Campo é uma modalidade da educação que ocorre em 

espaços denominados rurais [...]. (MARTE, 2018grifo nosso). 

 

É uma educação voltada para uma comunidade de trabalhadores assalariados 

que vivem do trabalho rural. (URANO, 2018grifo nosso). 

 

É uma educação voltada à cultura do campo, e consequentemente é caracterizada 

por uma educação precária. (SATURNO, 2018grifo nosso). 

 

 

Alguns dos trechos apresentados merecem destaque por descaracterizarem a Educação do 

Campo, a saber: Marte assegura que esta é uma modalidade que acontece “nos espaços rurais”, 

todavia, o Decreto nº 7.352/2010b considera no inciso II do 1º § que a escola do campo é “aquela 

situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente 

a populações do campo” (BRASIL, 2010b grifo da autora), ou seja, a Educação do Campo 

ainda é vista como uma educação que se restringe ao espaço territorial rural, fixa e estática que 

não conseguiu romper com os muros territoriais em favor dos povos que vivem nos espaços 

campesinos. De acordo com Abramovay (2003), o campo é um território repleto de estratégias 

que buscam o seu fortalecimento por meio de disposições econômicas, sociais, políticos e 

culturais construídos pelos padrões mentais compartilhados nas relações, na confiança e na 

identificação que reforçam a ideia de pertencimento a um determinado território, sendo 
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necessária a tomada de consciência e organização para a abertura de uma nova relação com o 

meio rural. 

Já Urano, esta aponta que a Educação do Campo está voltada para a “comunidade de 

trabalhadores assalariados”, quando na verdade esse camponês é mais um proletário submisso à 

lógica capitalista no campo, a qual o coloca como mão de obra do agronegócio, cooptando e 

explorando-o. Essa fala nos faz lembrar dos registros de Fernandes (2008) ao afirmar que  

 

Temos dois campos, porque os territórios do campesinato e os territórios do 

agronegócio são organizados de formas distintas, a partir de diferentes relações 

sociais. Um exemplo importante é que enquanto o agronegócio organiza seu 

território para produção de mercadorias, o grupo de camponeses organiza seu 

território, primeiro, para sua existência, precisando desenvolver todas as 

dimensões da vida. (FERNANDES, 2008, p. 36). 

 

 

A paisagem do território do agronegócio é homogênea e tem a mercadoria como principal 

expressão; já a paisagem do território camponês, esta é heterogênea e permeia pelo sistema da 

monocultura que é constituído por homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, moradias, 

produção de mercadorias, culturas e infraestrutura social, entre outros. (Ibid.). 

O trecho exposto por Saturno mais se volta para a paisagem do território do agronegócio 

do que para a paisagem do território camponês, pois a Educação do Campo se estabelece como 

campo de disputa pelo reconhecimento de uma educação firmada não apenas no/do, mas, 

sobretudo, para a especificidade do povo camponês que luta contra a precariedade da educação 

como política pública capitalista que prioriza a cidade, justamente para provocar o êxodo rural e 

beneficiar o agronegócio. Nessa perspectiva, a educação é usada pelo Estado capitalista para 

fazer a mediação entre os camponeses e o agronegócio, favorecendo, sem sobra de dúvida, o 

agronegócio, além de facilitar a privatização da Educação no Campo. 

Outras respostas que também se sobressaem estão nas falas de Vênus, professora da 

disciplina de Educação do Campo e de Sol, Coordenador Geral do PARFOR/UESB que, de 

forma mais abrangente, apresentam concepções acerca da Educação do Campo como uma 

educação pensada para o povo campesino, conforme observamos nos trechos que se seguem: 

 

A concepção de Educação do Campo que acredito e que permeia as minhas 

aulas é de uma educação campesina, no sentido de manter o homem no campo e 

atuar sobre sua comunidade em busca da melhoria da qualidade de vida, tendo 

como base o interesse do povo camponês e dos Movimentos Sociais do campo; 

uma Pedagogia histórico-crítica, compreendendo que ela possibilita a liberdade e 
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a emancipação num contexto contraditório da sociedade globalizada em que 

estamos inseridos, adequada ao modelo sustentável de agricultura familiar com 

base nos interesses dos Movimentos Sociais do campo.  

Uma concepção de educação ativa que considere os sujeitos do campo, 

protagonistas da sua história, na luta contra os opressores, com base no diálogo e 

na coletividade. (VÊNUS, 2018). 

Percebo a educação no campo como uma possibilidade de compreender os 

interesses e as necessidades daqueles sujeitos que vivem no campo e têm esse 

espaço como meio de sobrevivência. Nesse sentido, vejo que a Educação no 

Campo seja uma proposta em construção, tendo em vista a falência do sistema 

educacional brasileiro, com suas contradições que, ao mesmo tempo em que o 

Estado afirma que a educação seja um direito de todos e dever do Estado, esse 

mesmo Estado não cumpre com o seu papel no sentido de ofertar. A Educação 

do Campo nesses moldes deveria contribuir para a melhoria das condições e 

qualidade de vida dos sujeitos que dela necessita. (SOL, 2018). 

 

 

 Os trechos acima evidenciam a necessidade de se pensar e desenvolver uma Educação do 

Campo que seja, de fato, pensada para os sujeitos do campo, obedecendo à cultura do lugar e a 

forma de vida campesina, mesmo quando o Estado não cumpre com o seu dever em garantir a 

especificidade dessa modalidade educacional. Essas afirmativas nos fazem lembrar Kolling, Nery 

e Molina (1999) ao enfatizarem que quando se luta por uma educação voltada para a realidade 

dos sujeitos que vivem no campo, favorecemos o desenvolvimento sociocultural e econômico que 

leva em consideração as diferenças históricas e a permanência e reprodução de homens do 

campo, além de melhorar a qualidade de vida desses sujeitos. Portanto, não basta quantificar as 

escolas que existem no campo, é necessário que nos espaços campesinos tenham escolas do 

campo com projetos que estejam vinculados às causas, desafios, história e cultura dos povos do 

campo, ou seja, uma escola que seja no/do e para os sujeitos do campo.  

 Nesse contexto, cumpre dizer que até o momento, o PARFOR não tem atuado na 

concretização da Escola do Campo, pois, o Projeto do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, 

em especial, não apresenta alternativas que possam romper com o discurso que legitima a 

dominação da classe trabalhadora, sobretudo, dos educadores que atuam na Educação do Campo 

por meio de projetos de sociedade que sustentem esses profissionais quanto ao cotidiano das salas 

multisseriadas, o calendário agrícola e a distorção idade-série, questões que são desconsideradas 

ou mesmo esquecidas e silenciadas nos discursos concernentes ao campo e aos sujeitos que 

vivem nesses espaços. 

 Portanto, a concepção de Educação do Campo apresentada pelos Egressos, mais se 

aproxima da questão de territorialidade do que de uma educação fruto dos Movimentos Sociais, 
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constituída como política pública, como apontam Vênus e Sol. Vale frisar que a fala de Vênus 

apresenta uma concepção coerente com os princípios da Educação do Campo, cuja prática 

favorece a educação do sujeito que vive nos espaços campesinos, além de abordar toda a 

conjuntura de enfrentamentos e correlação de forças sofrida pelos sujeitos do campo. A Educação 

do Campo como política pública precisa transpor as realidades históricas locais e ampliar os 

níveis e modalidades de educação, considerando a diversidade étnica, cultural, ambiental e social 

do campo. (CAVALCANTI, 2009). 

 O campo não deve ser visto como um lugar em que o modo de vida de seus moradores 

requer somente o trabalho braçal e precário, mas também como um espaço para se estabelecer o 

trabalho intelectual, cuja educação precisa ser diferenciada e emancipatória. Afinal, o campo é 

 

[...] lugar de vida, onde as pessoas podem morar e trabalhar, estudar com 

dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só 

o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de 

terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas. É no 

campo que estão às florestas, onde vivem as diversas nações indígenas. Por tudo 

isso, o campo é lugar de vida e, sobretudo de educação. (FERNANDES, 2004, p. 

137). 

 

 

 À luz das discussões acerca da Educação do Campo, faz-se necessário pensar uma educação que 

priorize a cultura e as tradições do campo, levando em consideração o aprendizado das famílias, 

suas vivências e os ensinamentos educativos, com a finalidade de melhorar as condições de vida 

para os povos campesinos e legitimar a luta por uma educação que não seja apenas no campo, 

mas também, do campo, ganhando voz e vez na manutenção de seus valores e direitos adquiridos 

por Lei, os quais permitem construir novos princípios de escolarização no cenário educacional. 

Afinal, já dizia Fernandes (2004, p. 34) que “[...] uma escola do campo não precisa ser uma 

escola agrícola, mas será necessariamente uma escola vinculada à cultura que se produz através 

de relações sociais mediadas pelo trabalho na terra”.  

 

4.4.1 A Política de Formação dos Profissionais da Educação Básica: contribuições e contradições 

 

A responsabilidade pela formação dos professores que antes tinha como ponto de partida 

a iniciativa individual, tem se encaminhado para o cenário das políticas públicas, em que todos 

assumem o compromisso de contribuir com as melhorias sociais de todo o país. Nessa 
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perspectiva, melhorar a educação brasileira tornou-se o desafio da atualidade que, em meio a 

tantos arcabouços legais que fundamentam a elaboração e a execução dessas políticas, que 

evidenciam as contribuições para os profissionais da educação, principalmente em decorrência do 

Decreto nº 6.755/2009, ora revogado pelo Decreto nº 8.752/2016a. 

Para ampliar o entendimento sobre as Políticas de Formação dos Professores, lançamos 

algumas questões para os Egressos, os Coordenadores e as Professoras da disciplina de Educação 

do Campo (PDEC), as quais perpassam sobre os avanços destas Políticas no cenário brasileiro até 

a especificidade do PARFOR. As respostas obtidas são bem distintas e muitas apresentaram 

desvio/resposta quanto ao conhecimento sobre as Políticas de Formação de Profissionais da 

Educação Básica, por parte de alguns Egressos, conforme mostram trechos abaixo: 

 

São metas (compromisso) de todos por uma boa educação das três esferas 

(Municipal, Estadual e Federal), comunidade e família. (TERRA, 2018). 

 

Elas oportunizam e oferecem a formação inicial e continuada para professores 

em nível superior e valorização destes profissionais. (JÚPITER, 2018). 

 

Existem vários cursos para essa área, mas os mesmos só são disponibilizados 

àquelas pessoas que estão atuando na sua área de formação. (NETUNO, 2018). 

 

O profissional reflexivo é também aquele que sabe como suas competências 

são constituídas, é capaz de entender a própria ação. (URANO, 2018grifonosso). 

 

 A fala de Urano nos faz pensar, de forma mais aprofundada sobre a Teoria do Professor 

Reflexivo, uma concepção pós-moderna que está ligada à formação dos profissionais como um 

todo. Essa teoria tem como precursor Schön (1995), o qual propõe que a prática seja considerada 

na formação dos profissionais, pois dessa forma a prática reflexiva se estabelece. No entanto, foi 

John Dewey que iniciou essa teoria, no começo dos anos de 1900 por acreditar que a reflexão 

disciplina o modo de pensar, além de sistematizar os conhecimentos pessoal, profissional e 

teórico. Essa teoria tem sido alvo de inúmeras discussões e criticas até os dias atuais. (SOUZA; 

MARTINELI, 2009). 

 Libâneo (2012) considera que existem dois tipos de reflexividade: a reflexão neoliberal 

que tem como foco a racionalidade instrumental, ou seja, a relação entre teoria e prática ou o 

pensar e o fazer, e a reflexão crítica que se opõe à reflexão neoliberal, visto que, mesmo 

buscando ligação entre a teoria e a prática ou o pensar e o fazer, defende que o professor é um 

agente que, por se encontrar inserido no contexto de uma realidade social, a reflexão transcende o 



151 

 

espaço da sala de aula, afinal, ele se posiciona criticamente diante dos percalços econômico, 

político e social. 

 De acordo com Pimenta (2012, p. 48), “Nas propostas do governo brasileiro para a 

formação de professores, percebe-se a incorporação dos discursos e a apropriação de certos 

conceitos, que na maioria das vezes permanecem como retórica”, sendo que a teoria se 

transforma em “mero discurso ambíguo, falacioso e retórico servindo apenas para se criar um 

discurso que culpabiliza os professores, ajudando os governantes a encontrarem um discurso que 

os exime de responsabilidades e compromissos” (Ibid., p. 55). 

 É óbvio que reconhecemos a importância da reflexão no processo de formação dos 

professores, todavia, faz-se necessário avançar para além da superficialidade das teorizações 

construídas, bem como no modelo de professor reflexivo apregoado no universo pós-moderno. 

Que a práxis seja inserida como processo indissociável entre a teoria e a prática e que a educação 

se volte para a autonomia emancipadora da crítica desses profissionais. 

 Além dessas evidências na fala de Urano, nos deparamos também com a questão da 

“competência”, cujo modelo se organiza nas políticas educacionais com a finalidade de atender o 

capital, por considerar o sujeito como aquele que soluciona os problemas do seu cotidiano por 

meio de suas habilidades. No contexto desse projeto neoliberal ou do capital humano, o sujeito 

tem em suas mãos a responsabilidade que o conduzirá ao sucesso ou ao fracasso social e 

profissional, em que a prevalência está no individualismo e não na coletividade. 

 Enquanto isso, os PDEC asseguram que tanto houve avanços, quanto recuos nas políticas 

de formação após implementação dos Cursos de Licenciatura em meio à contradição presente no 

prisma do cenário brasileiro, pois o prescrito apresenta dados que diferem da realidade 

apresentada pela essência, que se encontra sobreposta pelo capitalismo e, de forma sutil, 

ludibriadora e perversa impõe à classe trabalhadora a responsabilidade pelos ganhos e lucros dos 

capitalistas. Nesse cenário, o PARFOR se consolidou como política pública no campo de 

formação de professores, apesar de suas limitações estruturais e pedagógicas, como a falta de 

recurso financeiro. 

 A partir das falas dos Egressos, notamos que eles conhecem os objetivos do PARFOR, 

apesar das ações fragmentadas, sobretudo, nos processos de qualificação que passam os 

professores (ANFOPE, 2007). Assim, entendemos que o principal elemento contextual desse 
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dado pode advir do momento de apresentação do Programa, pois, segundo Moscovici (2007) a 

forma como a informação é produzida e difundida determina o efeito decisivo nos grupos sociais. 

Nesse contexto, vale ressaltar que a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica tem como objetivos: 

 
I - Promover a melhoria da qualidade da educação básica pública; 

II - Apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a 

profissionais do magistério pelas instituições públicas de educação superior; 

III - Promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério pelas instituições públicas de 

educação superior; 

IV - Identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino 

por formação inicial e continuada de profissionais do magistério; 

V - Promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 

continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira; 

IV - Ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que 

tenham sido licenciados em instituições públicas de ensino superior, 

preferencialmente na modalidade presencial; 

V - Ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas de 

educação especial, alfabetização e educação de jovens e adultos, educação 

indígena, educação do campo e de populações em situação de risco e 

vulnerabilidade social; 

VIII - Promover a formação de professores na perspectiva da educação integral, 

dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-

raciais, com vistas à construção de ambiente escolar inclusiva e cooperativa; 

IX - Promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação 

dos profissionais do magistério, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias 

de comunicação e informação nos processos educativos; e 

X - Promover a integração da educação básica com a formação inicial docente, 

assim como reforçar a formação continuada como prática escolar regular que 

responda às características culturais e sociais regionais. (BRASIL, 2009a). 

 

 

Contudo, apesar dos avanços, Mercúrio (PDEC) sinaliza que o objetivo principal desse 

Plano não corresponde com o ideal, por algumas questões que permeiam o processo de formação, 

e Lua (CCP) acredita que o objetivo do PARFOR tem sido alcançado, apesar das dificuldades, 

conforme trechos abaixo: 

 

[...] considero que o objetivo, sendo de formação, não é atendido em sua 

plenitude, porque falta qualidade na formação, por mais que haja esforços dos 

gestores e professores, tem-se uma mão dupla: a falta de reconhecimento e 

engajamento dos próprios alunos em relação a essa formação, e por outro lado o 

modelo aligeirado da formação que impõe um tempo mais reduzido para a 

apreensão e assimilação dos conteúdos/disciplinas [...]. (MERCÚRIO, 2018). 
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Enfrentamos algumas dificuldades, mas de modo geral, os objetivos são 

alcançados. (LUA, 2018). 

  

Concomitante a isso, Sguissardi (2015, p. 869) elucida que o “Estado, tendo ideológica e 

operacionalmente dificuldade de apostar no investimento maciço na Educação Superior, tem 

buscado, via políticas focais de curto alcance” garantir certa igualdade de condições de acesso, 

mas que não preveem igualdade de condições de permanência e sucesso no mercado de trabalho. 

Isso se aplica ao PARFOR, o qual é fruto de um conjunto de ações do MEC em parceria com as 

Secretarias de Educação pertencentes às esferas Estaduais e Municipais e as IES públicas que 

sediam e oferecem os cursos superiores de forma gratuita aos professores que atuam nas escolas 

públicas e não possuem a formação determinada pela LDB nº 9.394/96 instituída pelo Decreto nº 

6.755/2009, revogado pelo Decreto nº 8.752/2016a, já mencionados anteriormente. 

Como forma de aclarar sobre esta questão, vale a pena registrarmos, mais uma vez, o 

objetivo proposto pelo PARFOR, a saber: 

 

Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para 

professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes 

profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e contribuam para a melhoria da qualidade da 

Educação Básica no País. (BRASIL, 2009a). 

  

 

 Corroborando com essas ideias, Sol (CG), assegura que o PARFOR tem alcançado o seu 

objetivo ao restringir a indução e o fomento da oferta de Cursos de Licenciatura para os 

professores em exercício na rede pública de Educação Básica e afirma que “a formação é por 

conta da Universidade; o PARFOR não é instituição formadora, mas uma política de fomento”. 

 Nesse contexto, esse Plano pode ser considerado como uma ferramenta importante para a 

educação brasileira, uma vez que espera que esta iniciativa possa contribuir para o 

desenvolvimento da nação em detrimento da formação dos professores em exercício, pois 

consequente, melhora não somente a qualidade da Educação Básica, mas transforma a sociedade, 

como um todo.  

 Para enfatizar melhor esta categoria de análise, os Egressos atribuíram três critérios pelos 

quais consideram o PARFOR importante: 1º oportunidade, 2º prepara e 3º qualifica. De forma 

unânime, reconhecerem o PARFOR como uma oportunidade para ampliação do conhecimento, 
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bem como, a preparação do professor para o exercício da docência e a qualificação necessária 

para sua área de atuação, como mostram alguns trechos abaixo: 

 

[...] além de oportunizar a formação em uma Licenciatura, ele prepara o 

professor para o exercício. (TERRA, 2018). 

 

[...] possibilita ao docente melhor qualificação e o conhecimento das diversas 

teorias para qualificar seu conhecimento. (JÚPITER, 2018). 

 

[...] ele nos dá oportunidade para nos qualificarmos em nossa área de atuação e 

nos permite adquirir o nível superior. (NETUNO, 2018). 

 

[...] é o caminho para qualificar os professores que atuam na Educação Básica 

pública e melhorar a qualidade do ensino que as crianças e os jovens recebem 

nas escolas. (MARTE, 2018). 

 

[...] deu oportunidade aos profissionais da educação para uma formação inicial. 

(SATURNO, 2018). 

  

 

 À luz dessa oportunidade, preparação e qualificação apregoadas pelo PARFOR para o 

exercício da docência, entendemos a importância dessa formação enquanto possibilidade de 

formação sociopolítica para os professores que atuam na Educação Básica, sobretudo, para 

aqueles que estão inseridos nos espaços campesinos, visto que eles podem compreender a 

influência do sistema capitalista no setor educacional, bem como o padrão político e econômico 

que predomina no país em meio à trajetória histórica do contexto de luta dos trabalhadores e o 

poder emergente presente no setor educacional para as possíveis transformações sociais.  

 Os relatos acerca das políticas estruturadas pelo PARFOR para a formação inicial e as 

exigências legais estabelecidas para a Educação do Campo configuram uma realidade truncada, 

uma vez os Egressos e os PDEC apresentam respostas distintas: uns acreditam que a formação 

inicial está condizente com o que emana da legislação para a Educação do Campo, outros 

afirmam que não e uns consideram que, apesar do avanço nessa modalidade de ensino, há ainda a 

necessidade de mudança, como enfatizam os seletos trechos: 

 

Sim, foram condizentes, pois possibilitaram reflexão teórico-prática da práxis 

pedagógica, levando a um conhecimento maior, baseado na aprendizagem e 

respeitando a realidade vigente. (MARTE, 2018). 

 

Não. Deixou muito a desejar. Quando se trata de políticas estruturadas, se pensa 

nas propostas condizentes com o que é proposto para a real formação e isto não 

foi totalmente cumprido. (JÚPITER, 2018). 
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Em parte, pois sabemos que houve um grande avanço na Educação do Campo, 

refletido em documentos oficiais, embora esse avanço é fruto da luta dos sujeitos 

do campo e a Educação do Campo ainda necessita se libertar das correntes do 

Estado e das políticas de interesses do agronegócio. (VÊNUS, 2018). 

 

 

 Ademais, a formação do professor pode ser o caminho para a materialização da Educação 

do Campo e o grande desafio pela defesa não apenas de uma educação de qualidade, mas também 

de uma escola díspar da que existe atualmente na área rural, incorporando a luta do povo, as 

memórias e a cultura de um espaço que produz vida, reflexão entre ensino e trabalho, e que leva 

em consideração o fomento às discussões voltadas para os saberes existentes na comunidade, nos 

alunos e nos professores, bem como o trabalho com a terra, a agricultura familiar e as questões 

que provocam a exclusão de direitos desse povo que constrói e reconstrói esse cenário que resiste 

e padece com a lógica do sistema capitalista. 

 Além dos aspectos positivos do PARFOR/UESB, tanto os Coordenadores Geral e do 

Curso de Pedagogia quanto as Professoras da disciplina de Educação do Campo sinalizam que 

este possui alguns pontos negativos, os quais preferimos considerá-los como aspectos que 

precisam ser revistos, como descritos nos trechos abaixo: 

 

No caso da UESB, um dos pontos negativos que tenho observado é o PARFOR 

não estar incluído no projeto da própria universidade, trata-se de um programa 

institucional da UESB, mas tem sido negligenciado pela instituição. 

(MERCÚRIO, 2018). 

 

O processo seletivo para ingresso, o currículo (disciplinas isoladas que não 

promovem a interdisciplinaridade, muitas vezes igual ao curso regular), falta de 

apoio para atividades extraclasse, professores da casa atuando em disciplinas 

fora da sua área de formação, não priorização das áreas de educação 

inicialmente para o curso, falta de encontros periódicos para discutir o curso, 

carga horária centrada apenas nas aulas, coordenadores fantasmas (funcionários 

de confiança da Universidade que são Coordenadores e o trabalho é 

desenvolvido por secretários, etc.), convite a professores de outros campus da 

instituição, não oportunizando a todos os professores do próprio campo, 

inclusive por meio de indicação da Reitoria ou seus aliados. (VÊNUS, 2018). 

 

Falta de articulação entre os entes federados (Estados e Municípios) e a 

Coordenação Nacional da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério em relação às atribuições de cada ente que nem sempre estas são 

observadas e praticadas na sua integralidade. (SOL, 2018). 

 

Falta de envolvimento de alguns professores, alunos, Secretários de Educação e 

de setores da UESB. (LUA, 2018). 
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 Esses relatos enfatizam as dificuldades da instituição para ofertar o PARFOR, as quais 

versam sobre os acordos firmados não apenas pelos entes federados, mas também pela própria 

instituição. A falta de inserção do Programa no Projeto da Instituição é um fator que demanda 

políticas educacionais mais comprometidas por parte das instituições e dos entes envolvidos na 

formação de professores, uma vez que a Universidade é um lócus de formação.   

 Tomando como base o elemento avaliação do Ciclo das Políticas Públicas, asseguramos a 

necessidade de se firmar um diálogo no processo inicial do funcionamento do Curso, a fim de 

minimizar os transtornos advindos da relação entre os parceiros envolvidos, pois não basta o 

previsto na legislação, mas sim que haja planejamento coletivo e o envolvimento de todos.  

 Em relação aos aspectos que precisam de melhorias referentes ao PARFOR, notamos 

evidências extremamente marcantes nas falas, principalmente por parte de Mercúrio (PDEC) ao 

mencionar sobre o distanciamento entre a Universidade e o Programa, quando deveria atuar em 

consonância com o que rege no Manual Operativo do PARFOR (BRASIL, 2013c), o qual 

estabelece que as IES que aderirem ao PARFOR, além de suas responsabilidades quanto aos 

procedimentos acadêmicos e regulatórios dos cursos e turmas especiais, têm ainda, entre suas 

atribuições “Garantir todos os procedimentos necessários à certificação de todos os alunos das 

turmas especiais do PARFOR [...]”, porém, notamos que essa garantia não tem se concretizado 

em sua completude. Outro aspecto relevante se encontra na fala de Vênus (PDEC) que entre 

tantos, sinaliza a “falta de encontros periódicos” para que possam discutir o curso e 

“Coordenadores fantasmas”, sendo estes designados pelo Dirigente Maior, no caso, o Reitor da 

instituição, e que suas funções não são executadas por eles mesmos, senão por seus secretários. O 

documento ora mencionado, assegura que o Coordenador Geral, tem entre outras atribuições: 

 

[...] coordenar, promover e acompanhar as atividades acadêmicas e pedagógicas 

e, bem como realizar, em conjunto com os Coordenadores de Curso, a 

adequação do projeto pedagógica às especificidades dos alunos selecionados 

para turmas especiais [...]. (BRASIL, 2013). 

 

 

 Quanto ao Coordenador de Curso, o referido documento evidencia que, este por sua vez, 

tem entre outras atribuições: 

 

Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas e pedagógicas das 

turmas do PARFOR Presencial; 

Propor e participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de 

metodologias e elaboração de materiais didáticos para o PARFOR Presencial; 
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[...]  

Realizar o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e 

capacitação dos professores formadores; 

Elaborar e acompanhar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema 

de avaliação dos alunos; 

Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados nos cursos PARFOR 

Presencial; 

Acompanhar e supervisionar as atividades dos professores formadores, 

professores orientadores e supervisores de estágios dos cursos sob sua 

coordenação; 

[...] 

Manter o Coordenador Geral informado sobre o andamento e desenvolvimento 

do curso sob sua coordenação. (BRASIL, 2013). 

 

 

 No entanto, os dados demonstram que existe uma lacuna entre o prescrito e a realidade do 

PARFOR e isso também foi observado, pois, em muitas questões respondidas por Lua (CCP) 

foram sinalizadas que as perguntas estavam direcionadas aos Professores da Disciplina de 

Educação do Campo e não para a coordenação. Isso denota que suas atribuições não estão sendo 

cumpridas conforme estão elencadas no Manual Operativo do PARFOR (BRASIL, 2013c), 

sobretudo, no tocante a realização do planejamento e o desenvolvimento das atividades junto aos 

professores formadores, momentos que dariam o devido suporte para conhecer o que de fato 

estava sendo implementado no Curso de Pedagogia. 

 Isto posto, observamos que o PARFOR, enquanto política pública de formação dos 

professores, é fruto do cenário capitalista neoliberal que se firmou no final do século XX e início 

do século XXI , cujo contexto educacional é cada vez mais tratado como produto de mercado e a 

formação docente se caracteriza como um dos principais eixos que submete a educação a essa 

lógica reformista, a qual exige e impõe aos professores novos desafios quanto a sua formação e 

sua prática pedagógica. (FREITAS, 2007).  

 Contudo, a formação de professores deve instigar a construção de um projeto voltado para a 

classe trabalhadora pautado em diretrizes que legitimem a sólida formação teórica desses professores, 

em meio às políticas que valorizem a participação desses profissionais, enquanto protagonistas nesse 

cenário formativo. 

 Nesse viés, como a CAPES é responsável pelo agenciamento da formação de professores, 

certamente ela regula essa formação por meio de avaliações institucionais que versam sobre os 

índices alcançados pelos alunos, os quais estão vinculados à formação dos professores. Mas, os 
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fatores que envolvem os baixos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) estão para além do processor de formação dos professores. 

 O PARFOR é uma resposta do Estado à realidade dos professores que não 

possuíam/possuem a formação estabelecida pela LDB nº 9.394/96 pelo direito à educação, sendo, 

pois um Programa que visa a melhoria da qualidade na educação brasileira, revelando que a 

qualidade do ensino é determinada pela qualidade da formação do professor, a qual coopera para 

o desenvolvimento social. Frigotto (1997) afirma que a formação e a qualificação do professor 

não podem versar de forma adequada sem levar em consideração as relações sociais e os embates 

ocorridos no plano estrutural e do contexto social. 

 No bojo das discussões acerca da qualidade na educação, a Constituição Federal (1988) já 

sinalizava em seu Art. 206 que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dos quais 

merece destaque o inciso VII, que trata da “garantia de padrão de qualidade” na educação. 

Visando contribuir com as metas de qualidade estabelecidas, assim como evidencia o Artigo 

supracitado, o Art. 211 aponta que os sistemas de ensino serão organizados em parceria com a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme aborda o Parágrafo 1º: 

 

A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios; (BRASIL, 1988, Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 

de 1996, grifo nosso). 

 

 

 Nesse diapasão, a LDB nº 9.394/1996, aprova em seu Artigo 4º, Título III os padrões 

mínimos de qualidade e destaca que esses padrões correspondem “a variedade e quantidade 

mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem”. (BRASIL, 1996a). 

 O Decreto nº 6.094/2007 vai além do ambiente escolar e estabelece que para melhorar a 

qualidade na educação é inevitável que haja o compromisso de todos aqueles que estão 

envolvidos nesse processo, como as famílias e a comunidade.  

No entanto, na atual conjuntura, a falta de profissionais qualificados tem sido considerada 

como um dos pontos cruciais para o declínio da qualidade na educação brasileira e, após a 

instituição do Decreto nº 6.755/2009 é que a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
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Magistério da Educação Básica foi definida, com a finalidade de melhorar a qualidade da 

Educação Básica. 

De acordo com os dados apresentados pela organização Todos pela Educação (BORGES, 

2012), em 2012 havia noventa e um mil trezentos e oitenta (91.380) professores que atuavam na 

educação sem a devida formação inicial, enquanto três mil novecentos e noventa e três (3.993) 

possuíam diploma, mas estes não eram de graduação, conforme estabelecido em Lei. Nesse 

cenário, mais de um terço (35%) dos professores das escolas rurais davam aulas sem a devida 

formação e ainda assim, quando se trata especificamente do campo, o INEP aborda que o ensino 

na cidade contava com 78% dos professores com formação superior enquanto que no campo 

eram 53%, ou seja, pouco mais da metade conseguiu concluir um curso superior. (NOVA 

ESCOLA, 2012). 

As políticas públicas voltadas para a Educação no Campo têm ganhado força, ainda que 

de forma vagarosa, porém, melhorar a educação no cenário brasileiro envolve também, melhorar 

o acesso e a formação das pessoas, sobretudo, em idade escolar que precisam viver de maneira 

digna nos espaços campesinos. 

Os dados revelam que nas escolas urbanas o número de professores sem curso superior é 

bem menor e, do total de 1,7 milhão de docentes que trabalham nas cidades, 74% têm diploma de 

Ensino Superior, enquanto que na área rural, a quantidade cai para 43,8% do total. Nas cidades, 

14,8% dos professores nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio têm formação 

inadequada, conforme apresenta o Quadro 10 acerca da formação para os professores da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

QUADRO 10 – Formação dos Professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental no Brasil 

Área Nº de docentes com 

formação até Nível 

Médio (Não-

Normal) 

Nº de docentes com 

curso superior 

(sem Licenciatura) 

Total de 

docentes sem 

formação 

mínima 

% do total de 

professores 

 

Urbana 

Rural 

75.524 

20.501 

18.020 

12.862 

93.544 

23.363 

10,5 

13,3 

TOTAL 96.025 30.882 116.907 23,8 
 Fonte: Censo Escolar (2010), levantamento Todos pela Educação, 2018. 

  

 

 Esses  dados apontam para a desigualdade educacional entre o campo e a cidade, uma 

realidade que precisamos combater por meio de políticas específicas para a formação dos 
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professores que atuam na Educação do Campo, cuja modalidade é vista como desafiadora, não 

apenas pela falta de profissionais com nível superior, mas também pela disparidade presente 

nessas realidades sociais e pelo contingente de professores que atuam de forma polivalente nas 

classes multisseriadas.   

 As reformas educacionais previstas pelas legislações brasileiras têm direcionado a 

melhoria da qualidade da Educação Básica à formação de professores e, nessa trajetória, o 

PARFOR elucida como objetivo primordial em seu Art. 3° “Promover a melhoria da qualidade 

da educação” (BRASIL, 2009a). No entanto, quais as possibilidades existenciais para melhorar a 

qualidade na educação através da formação para os sujeitos desta pesquisa? 

 O PARFOR apresenta avanços, porém, as manifestações dos respondentes quanto às 

possibilidades para melhorar a qualidade na educação por meio dessa formação, perpassam por 

várias situações, como a qualificação, os conhecimentos adquiridos e a probabilidade de 

pesquisar e melhorar a prática pedagógica. No entanto, acreditamos que a melhoria de qualidade 

na educação se efetiva também na melhoria das condições de trabalho, na relação estabelecida 

entre o professor e o aluno, entre outros. Afinal, não basta ao professor incutir conhecimentos 

científicos, bem como valores morais aos alunos, é preciso, sobretudo, que estes reflitam de 

forma crítica sobre a realidade na qual estão inseridos, pois assim, podem transformar suas 

realidades. Já dizia Coelho (1996, p. 43), que “ensinar não é para aventureiros é para 

profissionais, homens e mulheres que além dos conhecimentos na área dos conteúdos específicos 

e da educação assumem a construção da liberdade e da cidadania do outro como condição mesma 

da realização de sua própria liberdade e cidadania”. 

 Nessa perspectiva, o professor não vive apenas da vontade, visto que ele precisa também 

de investimentos e incentivos para exercer seu trabalho com maestria e dedicação, como 

formação de reconhecimento e valorização profissional, e isso se aplica aos professores tanto da 

Zona Urbana, quanto da Zona Rural, que muitas vezes, são esquecidos, discriminados e 

desvalorizados. 

 Quando questionados acerca da compreensão do processo de formação do PARFOR 

como ferramenta teórico-crítica de luta política, os participantes da pesquisa foram claros ao 

considerarem que 

 

Conhecer as Leis nos capacita a reivindicar melhor nossos direitos. (TERRA, 

2018). 
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Quanto mais conhecimento se tem, melhores se formam os argumentos para 

reivindicação dos direitos estabelecidos a todos por Lei, além de tornarmos 

cidadãos críticos. (JÚPITER, 2018). 

 

As discussões promovidas pela formação permitiram o despertar da nossa 

consciência. (NETUNO, 2018). 

 

A educação deve ser contestadora para que possamos superar os limites 

impostos pelo Estado e pelo mercado, além de estar voltada para a 

transformação social e não para a transmissão do conhecimento. (MARTE, 

2018). 

 

A formação nos proporcionou a aquisição de novos conhecimentos, de forma 

teórica e críticas do processo relacionado a sociedade, para a formação de 

leitores críticos, reflexivos e atuantes na sociedade onde vivem. (URANO, 

2018). 

 

O processo de formação pode ser compreendido a partir do desenvolvimento de 

uma consciência crítica na relação teoria e prática na condução de uma melhor 

práxis. Isto perpassa pela história e remete ao processo de luta política que 

sempre foi a própria educação. (VÊNUS, 2018). 

 

O curso visa formar sujeitos críticos, cidadãos, comprometidos com a 

transformação da educação pública, principalmente, e consequentemente da 

sociedade. (LUA, 2018). 

 

 

 Todavia, apesar dessa compreensão, o Governo não tem interesse de que o PARFOR, 

assim como as demais políticas públicas, seja utilizado como uma ferramenta teórico/crítica de 

luta política para os professores dos espaços geográficos tanto urbanos quanto rurais, pois, quanto 

mais instrução para a classe trabalhadora, maior o poder para reivindicar seus diretos e, quando a 

formação produz reflexão, a criticidade é aguçada e conduz à resistência que, por sua vez, 

fomenta a não aceitação passiva das reais condições em que se encontram. 

 Nesse cenário, notamos o empoderamento dos protagonistas que participam do PARFOR 

pela formação da consciência crítica, responsável pela emancipação individual e a consciência 

coletiva de que precisam para superar a subserviência social e a opressão política, mesmo que de 

forma lenta. E, apesar dos entraves presentes neste Plano, a formação dos professores deve 

propiciar a consciência quanto a identidade do professor, bem como um olhar crítico, para que ele 

possa lutar e melhorar suas condições de trabalho. 

 As políticas educacionais e a formação docente, como o PARFOR, por exemplo, se 

constituem no cenário das disputas hegemônicas, cujos impactos se configuram pela contradição 
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no tocante a sua concepção e execução, pois muitos são os desafios para a concretização da 

política que alcance, de forma exitosa, a qualidade na educação. 

 Compondo-se de uma análise dialética para a formação do professor, dentro de uma 

concepção marxista, reiteramos que é necessário trabalhar a formação do professor não apenas 

como instrumento de desenvolvimento da reflexão crítica, mas com a certeza de que ele seja um 

agente transformador da realidade social, fundamentado nos conceitos de uma educação 

transformadora e emancipatória.  

 Quando instigados acerca dos impactos advindos pela formação no PARFOR para a 

prática pedagógica no cotidiano da educação campesina, os participantes da pesquisa, sobretudo, 

os Egressos, verdadeiros protagonistas que podem materializar essas nuances, uns demonstraram 

que o processo formativo se funde com a realidade social em que estão inseridos, ou seja, 

revelam que existe relação entre a vivência exterior ao campo de formação, no caso a sala de 

aula, e as teorias aprendidas, pois em meio à formação estão sempre refletindo sobre o seu 

exercício profissional. Também asseguram que hoje estão mais qualificados para o exercício da 

docência, que a formação possibilitou a melhoria da prática pedagógica, uma vez que passaram a 

dedicar tempo para os estudos e a pesquisa, bem como a melhoria no processo de produção 

científica, visto que tinham que escrever sempre, além de assegurarem que a formação foi uma 

porta que se abriu para o aprimoramento da prática pedagógica em meio a tantas dificuldades que 

enfrentam no dia a dia. 

 Corroborando com essas nuances, Vênus (PDEC) assegura que 

 

Apesar de não ter acompanhado os professores na prática pedagógica após o 

PARFOR, creio que o principal impacto é a reflexão e o conhecimento sobre o 

processo de construção da Educação do Campo e a necessidade das lutas 

constantes a favor do campo, uma vez que não acompanhei os professores após 

essa formação. Todavia, a formação inicial interfere na busca da melhoria da 

prática pedagógica, possibilitando que o educador faça de sua prática objeto de 

estudo, reflita na coletivamente e à luz de teoria, recriando-a permanentemente 

como nos ensina Paulo Freire. (VÊNUS, 2018). 

 

 

 No entanto, além dos impactos positivos observados, notamos que os Egressos anseiam 

por melhores condições em seus espaços de atuação, pois, algumas falas complementam que 

ainda há deficiência nessa formação e aproveitam o instrumento de pesquisa para elencarem as 
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angústias vividas diariamente, como um momento de busca de solução para um problema 

emergente que queriam também obter no cenário formativo, como abordam os trechos abaixo: 

 

Aprendemos muita teoria na formação e uma teoria muito distante da realidade 

que vivenciamos todos os dias. A realidade é completamente diferente. Tudo é 

muito lindo na teoria, mas na prática, é bem diferente. Os órgãos 

governamentais se esquecem das questões sociais do campo. (JÚPITER, 2018). 

 

A realidade do campo é bem diferente do que vemos nas aulas. São muitas 

dificuldades que enfrentamos no dia a dia da nossa profissão, como as estradas 

que são ruins, os horários, pois temos que sair bem cedo de nossa casa para 

chegarmos no horário estabelecido, adequar os conteúdos à realidade dos alunos 

que trabalham na colheita do café, quando nem temos um calendário 

diferenciado para essa situação, entre tantas outras questões. (TERRA, 2018). 

 

 

 As falas apresentadas nos fazem refletir acerca da práxis concebida por Marx como uma 

atividade humana prático-crítica, constituída na relação entre o homem e a natureza, pois a 

natureza só adquire sentido para o homem quando ele consegue modificá-la. Dessa forma, a 

distância posta entre a teoria e a prática, não concretiza uma educação com fins nas 

transformações sociais, mas uma educação utópica que contribui para a sua perpetuação e 

estaticidade. De acordo com Kuenzer (2007, p. 177), é importante compreendermos que 

 

[...] a dicotomia entre teoria e prática é a base sobre a qual se organiza o próprio 

sistema econômico vigente, qual seja, o fato de a classe dominante deter a 

propriedade privada dos meios de produção e de a classe dominada ter apenas 

sua força de trabalho como mercadoria a ser vendida para o capitalista, como 

garantia de sua subsistência. 
  
 

 É dessa forma que o capitalismo faz a separação entre quem pensa e quem executa a 

atividade, com o propósito de manter o domínio e o controle do conhecimento, cuja dominação 

ideológica do sistema capitalista tem como resultado a alienação. A realidade alienada é uma via 

que não altera o real e tão pouco supera o descompasso entre os discursos teóricos e a realidade 

social capitalista, quando o próprio Estado se encarrega de subverter os papéis pelo discurso que 

formaliza a compreensão e a construção da identidade dos sujeitos em formação. 

 Nesse cenário, a práxis tem como finalidade mediar a relação entre o homem e seu 

processo produtivo utilitário que transforma o meio social, no qual está inserido, em 

conformidade com seu mundo humano e histórico. Mészáros (2007, p. 44) considera que  
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[...] quer os indivíduos participem ou não, por mais tempo ou menos tempo, mas 

sempre em um número de anos bastante limitado, das instituições formais de 

educação, eles devem ser induzidos a uma aceitação ativa (ou mais ou menos 

resignada) dos princípios reprodutivos orientadores dominantes na própria 

sociedade, adequados à sua posição na ordem social, e de acordo com as tarefas 

reprodutivas que lhe foram atribuídas.  

 

 

 O autor supracitado enfatiza que esse plano corresponde com o projeto pedagógico 

classista e burguês. O ser humano deve lutar por sua auto realização por meio de uma educação 

que possa transformar a sociedade e superar a ordem capitalista, em meio à educação conceitual 

“para além do capital”. 

 As vozes que ecoam nos trechos acima podem estar relacionadas a um clamor para uma 

realidade silenciada e esquecida, mas isso é reflexo da fragmentação das ações e dos Programas 

educacionais implementados, como enfatiza Dourado (2007, p. 939), “a realidade do sistema 

educacional brasileiro indica a superposição e um alto grau de fragmentação de ações e 

programas e, consequentemente, das políticas educacionais que os fundamentam”. 

 Mais uma vez podemos analisar esse cenário à luz retomando ao conceito de Educação 

do/no Campo, uma vez que a educação brasileira se ampliou com certa estranheza à realidade 

rural, concebendo e perpetuando o padrão, afirmado por Cavalcanti (2011), como urbanocêntrico, 

europeu e escravocrata que não respeita as peculiaridades dos espaços campesinos. E, 

infelizmente, essa é também a realidade do Município de Vitória da Conquista, que de acordo 

com os Egressos, a Educação do Campo mais se enquadra no modelo da Educação no Campo, 

visto que às escolas inseridas nesse espaço, são impostos os mesmos objetivos do projeto 

estabelecido para as escolas urbanas, atitudes essas que são típicas dos interesses do capital 

urbano-industrial. 

 Ademais, diante dos registros feitos pelos Egressos, o processo de formação, bem como a 

realidade no contexto da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, dispõe de uma 

Educação do Campo que se materializa pela indiferença voltada para seus verdadeiros anseios, 

suas dificuldades, necessidades e problemáticas, nas quais vivem e enfrentam cotidianamente os 

povos do campo, cujo caráter urbanocêntrico é predominante, não sendo, portanto, contemplados 

em sua totalidade.  

No bojo dessas discussões, notamos que ainda existem pontos de tensão e contradição nos 

moldes da Educação do/no e para o Campo, em disputa pelos projetos campesinos. Enquanto a 
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Educação do Campo deve priorizar a realidade dos camponeses e as técnicas eficazes de seu 

território, apoiando e respeitando as competências humanas e ambientais que produzem vida, a 

Educação no Campo se consolida de forma contrária, haja vista que se mostra ausente às 

especificidades desse território, além de alvitrar projetos insustentáveis em seu modo de produção 

que mais desrespeitam e desconsideram, não apenas os povos do campo, mas também a natureza 

e seus ecossistemas.  

Todo esse aparato nos faz refletir sobre a especificidade dessa modalidade e a negação do 

direito para os alunos do campo, quanto ao calendário estabelecido para esses alunos e o 

desrespeito ou não cumprimento desse direito, pois o que está prescrito nas legislações 

brasileiras, sobretudo, na LDB n° 9.394/96, é um descompasso entre o ideal e o real. A referida 

Lei estabelece em seus Artigos 23 e 28 avanços relevantes para a efetivação de uma educação 

que corresponda com as peculiaridades da Zona Rural, como por exemplo, o Art. 23 que 

flexibiliza a organização curricular e assegura que esta pode ocorrer: 

 

[...] em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos 

de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 

critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 1996a). 

 

  

O Parágrafo 2º também enfatiza que “O calendário escolar deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 

ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei”, e o Art. 28 apresenta 

as adaptações necessárias para que os povos do campo sejam atendidos: 

 

Art. 28 – Na oferta de educação básica para população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às peculiaridades da vida 

rural e de cada região;  

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar e as 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (Ibid., 1996a). 

 

No entanto, a realidade dos Egressos participantes da pesquisa, revela um quadro que 

legitima a negação dos direitos subjetivos à educação do povo campesino, por esta se encontrar 

em desvantagem quando comparada à educação destinada para o cenário urbano, fazendo 
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cumprir apenas o que reza a Constituição Federal (1988) no tocante à “educação como direito de 

todos”, cujo Estado se esquiva de suas responsabilidades, sobretudo, por meio de 

acompanhamento e avaliação daquilo que está posto com vistas na melhoria desse contexto 

social, pois mesmo quando se tem dados estatísticos que despontam a precariedade de 

investimento e assistência para essa finalidade, o Estado se mostra imparcial e omisso com o seu 

papel, perpetuando assim, as desigualdades entre os “iguais” perante a Lei. 

Ignorar a dinâmica de produção agrícola do povo campesino é negar-lhe a garantia do 

direito à educação, visto que é necessário construir e reconhecer as condições necessárias e 

específicas, de forma que estas possam contemplar esses sujeitos, em suas particularidades, 

considerando a organização dos tempos escolares conforme o período de colheita de cada região, 

bem como a adequação dos conteúdos à realidade da comunidade e a definição de metodologias 

para o alcance exitoso do processo de formação nos espaços campesinos.  

Nesse contexto de contraposições e contradições, Ribeiro (2008) considera que os 

projetos pensados para os povos campesinos devem ser pautados na coletividade das propostas 

pedagógicas, estabelecendo sempre a relação entre o trabalho produtivo e a educação desse 

espaço, não se prestando a disseminar a civilidade e os valores voltados para o trabalho e a vida 

urbanos, invalidando os sujeitos dotados de conhecimentos, linguagens, cultura e artes que 

trabalham e vivem no campo. (RIBEIRO, 2011). 

 

4.4.2 O Curso de Licenciatura em Pedagogia: motivações e anseios 

 

Não podemos pensar no exercício da docência sem registrarmos a necessidade de se estar 

motivado, pois ao estar imbricado em sua formação ou em sua atuação profissional o professor 

tanto pode intervir quanto influenciar, de forma positiva ou negativamente, em suas escolhas, 

seus anseios, sonhos, ideais e realidades. 

 Nessa perspectiva, quando questionados acerca dos motivou que os levaram a cursar 

Pedagogia, os Egressos foram muito categóricos e apresentaram aspectos relevantes pelos quais 

se sentiram motivados ou não a prosseguirem nessa trajetória, como a necessidade de melhorar a 

prática pedagógica e essa asserção permite correlacioná-la aos estudos de Sacristán (1999), que 

aponta o professor como um guia reflexivo sobre a sua prática pedagógica ao rever suas ações em 

sala de aula e buscar alternativas para contribuir significativamente na edificação do 
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conhecimento dos seus alunos, visto que ao assumir a atitude problematizadora pertencente à 

prática, o professor se modifica (vida pessoal) e também a sua prática educativa (vida 

profissional). Para o autor supracitado, (Ibid., p. 73), “a prática educativa é o produto final a 

partir do qual os profissionais adquirem o conhecimento prático que eles poderão aperfeiçoar”. 

Portanto, os participantes desta pesquisa já possuem diversas experiências em detrimento das 

suas vivências na educação e, ainda para Sacristán (Ibid., p.75), eles estão propícios a uma prática 

pedagógica mais sólida e fundamentada, uma vez que eles estudam o já vivido e experienciado, 

como afirma em suas palavras: 

 

 

As marcas das ações passadas são bagagem de prática acumulada, uma espécie 

de capital cultural para as ações seguintes; essa bagagem é possibilidade e 

condicionamento que não fecha a ação futura. A sociedade cria as condições 

para a ação, a fim de que os seres humanos possam agir e o faça de uma forma 

determinada, como fruto da socialização, mas as ações envolvem decisões 

humanas e motivos dos sujeitos.  
 

 

Dessa forma, a ação docente é composta por experiências acumuladas, vivências, 

angústias, subversões, incertezas, esperanças e interações com o outro que culminam naquilo que 

Sacristán (Ibid.) denomina de prática educativa ou prática pedagógica. Para Malanchen (2008, p. 

09), 

 

[...] a prática do professor em sala de aula não é puramente prática, nem deve ser 

puramente teoria, mas para que haja a efetivação de uma verdadeira práxis 

pedagógica é necessário a indissociabilidade entre as mesmas. Isso se faz 

possível pela ação pedagógica comprometida com o aluno, com a qualidade de 

sua aprendizagem, pelo estudo e pesquisa continuada de cada professor 

individualmente e nos grupos de estudos organizados pela escola [...]. 

 

 

Assim, compreendemos que os professores devem socializar os conhecimentos elaborados 

adquiridos por meio dos estudos científicos, de forma que haja integração entre a teoria e a 

prática, ou seja, entre quem pensa e quem executa, saindo do pensamento para o concreto, pois de 

acordo com Duarte (2014, p. 46) “Se o conhecimento não transformasse as pessoas e não 

transformasse a sociedade, ele não passaria de uma massa morta de informações, palavras e 

ideias”. Quando o professor não possui a formação adequada, ele terá acesso restrito aos 

procedimentos prontos, estabelecidos pelo Estado, os quais estão a serviço do capital.  Portanto, 

apenas os saberes científicos ou práticas pelas práticas não são suficientes para legitimar o ofício 
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da docência, uma vez que quando dissociados se distanciam de uma educação com vistas na 

transformação e emancipação do sujeito. 

Outros aspectos relevantes sobre os motivos de cursarem Pedagogia perpassam pela 

teorização do conhecimento e a prática em sala de aula, enquanto componentes construtores da 

qualidade da educação e a oportunidade de se ter uma graduação, como mostram os trechos 

abaixo:  

 

O que me motivou foi saber que existe a junção da experiência em sala de aula 

com o conhecimento teórico e isso foi essencial para melhorar e desempenhar 

minha função. (JÚPITER, 2018). 

 

A busca por melhor preparo para a minha profissão e a valorização profissional 

é que me fizeram cursar Pedagogia. (NETUNO, 2018). 

 

O motivo foi saber reconhecer que além de melhorar a minha prática 

pedagógica, eu teria também uma graduação e uma formação voltada para o que 

eu faço. (URANO, 2018). 

 

A oportunidade de me aperfeiçoar e especializar na área da educação foi o 

principal motivo de cursar Pedagogia. (SATURNO, 2018). 

 

Além de gostar de ensinar nas séries iniciais, o que me levou a cursar Pedagogia 

foi saber que ele seria oferecido em uma instituição de grande prestígio e por ser 

a melhor, que é a UESB. (TERRA, 2018). 

 

 

Portanto, os Egressos reconhecem na oportunidade a concretização de um ideal e apontam 

o valor significativo da formação no Curso de Pedagogia para a consecução de objetivos tantos 

pessoais quanto profissionais. Assim, a formação em Pedagogia é como um suporte e mola 

propulsora para aqueles que escolhem aprender e aperfeiçoar seus dilemas profissionais, 

exercendo com amor, dedicação e coragem sua profissão. 

 Outro aspecto relevante presente na fala de um dos Egressos é o sentimento de 

pertencimento, orgulho e reconhecimento da UESB, enquanto Instituição de Ensino Superior 

importante, ao declarar que “[...] saber que ele seria oferecido em uma instituição de grande 

prestígio e por ser a melhor, que é a UESB” (TERRA, 2018). Diante dessa afirmativa, notamos o 

sentido e o significado atribuídos por essa professora ao ser graduada em uma Universidade 

pública, reiterando que é dever do Estado ofertar cursos que beneficiem além da formação, a 

vivência no espaço acadêmico em meio à reflexão, no intuito de que haja emancipação, 
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rompendo assim, com o discurso ideológico da igualdade de oportunidade como mecanismo do 

sistema capitalista. 

 Em relação à proposta do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, as respostas dos 

participantes são bem diversificadas, as quais versam sobre a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e da educação como um todo, o conhecimento sobre as teorias pedagógicas e a 

oferta de formação, conforme apontam trechos abaixo: 

 

O Curso de Pedagogia se propõe a melhorar o processo ensino e aprendizagem 

dos indivíduos através da reflexão, sistematização e produção. (TERRA, 2018). 

 

[...] oportunizar a pesquisa na área pedagógica, conhecendo assim as tendências 

educacionais passadas e atuais, bem como seus objetivos, favorecendo a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas. (JÚPITER, 2018). 

 

[...] capacitar os profissionais para melhor conduzir e tratar os problemas da 

educação como um todo [...]. (NETUNO, 2018). 

 

[...] oportunizar formação pedagógica ao Licenciado em Pedagogia, tendo a 

docência como base de sua identidade profissional. (MARTE, 2018). 

 

[...] promover uma educação de melhor qualidade, e um novo olhar em cada 

graduando, principalmente quanto ao processo de ensinar. (URANO, 2018). 

 

[...] oferecer formação da melhor forma possível, dentro de nossas limitações. 

(LUA, 2018). 

 

 

 Nota-se, portanto, que não há um consenso nas respostas para o questionamento elucidado 

e, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, instituídas pela Resolução do 

CNE nº 01/2006a descrevem em seu Art. 4º que 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares.  
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 Nesse contexto, o curso de Pedagogia tem a incumbência de formar o profissional da 

educação em sua totalidade e para isso, é necessário embrear-se nesse processo educativo para, 

então, poder conhecer, interagir e intervir nele. 

 Consideramos que falas apresentadas se configuram com o terceiro objetivo apresentado 

para o Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, a saber: 

 
Refletir sobre a experiência docente, na perspectiva de aprofundar os saberes da 

docência necessários ao exercício da profissão, aliando competência técnica à 

competência política, contribuindo para a formação de um pedagogo 

crítico/reflexivo, preocupado com a indissociabilidade teoria/prática. (UESB, 

2000). 

  

 

 Nessa perspectiva, o referido Curso propõe o desenvolvimento de uma prática 

profissional, além de defender que os problemas técnicos estejam inseridos no marco da 

investigação reflexiva, uma vez que o enfoque reflexivo sobre a prática idealiza um profissional 

que leve em consideração a sua prática, preso não apenas no saber fazer, mas também o saber 

sobre o saber fazer. Assim, além de refletir sobre a prática ele deve teorizar sobre ela e construir 

novos conhecimentos, por meio da compreensão da sua prática e da prática de outros 

profissionais. 

 Corroborando com essas ideias, o Coordenador Geral sinaliza que 

 

O Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB orienta em seu projeto pedagógico 

que a formação seja ministrada de forma articulada entre os conteúdos teórico-

científicos e as práticas pedagógicas já desenvolvidas pelos alunos-professores, 

entre outros. As coordenações pedagógicas, juntamente com os professores 

formadores têm consciência de que assim devem proceder. No entanto, não há 

uma avaliação institucional que assegure que o desenvolvimento do curso tem 

correspondido ao objetivo. (SOL, 2018). 

 

 

 Diante desse relato, constatamos que o Curso em questão apresenta limitações e lacunas 

que sustentam a falta de acompanhamento e articulação entre a instância formadora e os espaços 

de atuação dos professores. Freitas (1992) acredita que o problema está na precariedade e na 

desarticulação presente na organização dos cursos, provocando com isso, a dissociação entre 

teoria e prática ao trabalhar, visto que a teoria se encontra distante da realidade pedagógica desses 

profissionais. As nuances da precariedade e da desarticulação têm a ver com a falta da práxis que 

o materialismo propõe, uma vez que o pensamento marxista aponta a práxis como uma conquista 
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educativa para a emancipação humana, que se constitui pela luta de classes, com vistas na 

superação da opressão e na manutenção do aprendizado quanto ao modo de vida que caracteriza e 

humaniza a sociedade. 

 Outra questão relevante é suscitada por Albuquerque (2013, p. 331), ao afirmar que as 

IES não são chamadas para pensar os Programas de Formação em sua gênese, senão para 

operacionalizá-los: 

 

[...] as propostas de formação de professores evidenciam as contradições no 

processo de definição e de implantação das políticas, no qual os 

interlocutores/formuladores das políticas não são os sujeitos do processo 

educativo, ou seja, aqueles que nas escolas e nas universidades deveriam ser 

envolvidos para, a partir deles, construir as propostas de planos de formação.  

 

 

 Portanto, as IES não participam do planejamento dos Programas, ficando a cargo, então, 

da sua execução. Essas são, pois, marcas que refletem a distância entre os dados imprescindíveis 

e inerentes à vida acadêmica de uma Universidade, como a discussão, o debate, os grupos de 

estudos e a pesquisa. Entendemos que o Curso precisa ser melhor reformulado, uma vez que a 

qualificação docente deve estar vinculada também, à melhoria da escola, do ensino e de si 

próprio. 

 Ao indagá-los se têm se identificado com o Curso de Pedagogia, 100% dos Egressos 

declararam que sim, afirmando que vincular teoria à prática aperfeiçoa não somente a sua atuação 

profissional, mas também a sua vida pessoal, outras assinalaram que os estudos têm lhes 

propiciado nova concepção de educação, tornando-os mais conscientes quanto ao seu papel de 

educadores e mais comprometidas com o seu exercício docente e seus alunos, além de favorecer 

momentos para troca de experiências e o conhecimento científico.  

 Essas considerações nos fazem retornar à fala de Sacristán (1999) ao revelar que a 

aprendizagem favorece o enriquecimento das experiências adquiridas, haja vista que para ele a 

experiência é o ensino ou a aprendizagem contraída em meio às circunstâncias vividas em 

contato com o mundo externo em suas variadas dimensões que promovem distintas 

representações para os acontecimentos diários. Assim, a experiência de cada um também faz 

parte de todo o grupo que compartilha dos mesmos interesses, que nesse caso, são os 

profissionais da educação. 
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4.4.3 Matriz Curricular “Educação do Campo” e o enfrentamento das questões de classe, capital e 

trabalho 

 

 

 Em se tratando de formação, precisamos analisar a estruturação curricular do Curso de 

Pedagogia, especialmente para esta pesquisa, a disciplina de Educação do Campo e, 

consequentemente, suas contribuições para o enfrentamento das questões sociais que se voltam 

para as classes, o capital e o trabalho.  

 Muitos professores que passam pela Educação Superior adquirem os saberes necessários 

para a sua valorização pessoal e profissional, mas, muitas vezes não compreendem a condição 

cruel em que se encontram, seja pela sobrecarga de trabalho, pelos baixos salários ou pelo 

descompasso que advém das dificuldades enfrentadas. No entanto, a ruptura da reprodução do 

discurso que regulariza e domina a classe trabalhadora, só ocorrerá quando os projetos de 

formação social forem repensados, levando em consideração as “condições sociais, culturais e 

econômicas que produzem seletividade nos processos de ensino e organização dos currículos” 

(MEIRELES, 2014, p. 33).  

 A disciplina de Educação do Campo é ofertada no V Semestre do Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB, cuja carga horária é de (sessenta) 60 horas: são três (03) créditos, dois (02) 

teóricos e um (01) prático; são trinta (30) horas destinadas à teoria e trinta (30) horas para a 

prática. A ementa desta disciplina apresenta os seguintes conteúdos:  

 

Política educacional para o meio rural, Tendências metodológicas no ensino no 

meio rural, Processo de produção e aquisição do conhecimento em diversos 

contextos sócio-culturais, Leitura e interpretação do espaço agrícola como 

subsídio para elaboração e propostas alternativas de ensino e Planejamento e 

sistematização de propostas de ensino. (UESB, 2010). 

 

 

 Notamos, portanto, que a Ementa da disciplina de Educação do Campo para o Curso de 

Pedagogia do PARFOR/UESB não condiz com os princípios da Educação do Campo por 

inúmeras razões, como: 

a) Especifica apenas o espaço rural; 

b) Não enfatiza a valorização do território campesino; 

c) Não evidencia o trabalho, a identidade, a cultura e as contradições vivenciadas por estes 

sujeitos campesinos; 
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d) Não aborda sobre o enfrentamento entre o campo e o agronegócio; 

e) Ausência de discussões sobre o agronegócio e a agroecologia, tão essenciais a essa 

modalidade educacional, entre outros. 

 Dessa forma, essa Ementa não traz e nem contempla as múltiplas determinações presentes 

no processo antagônico entre o campo e a cidade e nem discute sobre as vias do agronegócio, as 

diferenças presentes nas desigualdades das classes sociais no contexto brasileiro que reverbera 

em toda questão política, econômica e social necessária para entender a Educação do Campo em 

toda essa lógica, para trabalhar o campo do ponto de vista do sujeito, da cultura, dos saberes e da 

autonomia que esse sujeito tem para poder continuar ou não nesse espaço. 

 A Ementa não dá conta de todas essas sinalizações porque essas contradições que 

aparecem apontam para uma educação pensada do ponto de vista da Educação Rural, elaborada 

de cima para baixo e a Ementa não dá espaço para momentos que promovam reflexões críticas no 

professor que está formando. Esta é, pois, uma estratégia do sistema capitalista para que os 

sujeitos do campo sejam silenciados e sucumbidos à lógica do mercado e do agronegócio que se 

propõe a legitimar e perpetuar a política de que o campo é lugar de atraso e a cidade é lugar do 

progresso.  

 Destarte, se a disciplina trabalha apenas com o que está previsto na Ementa, ela fortalece a 

Educação Rural e, consequentemente, a classe dominante do campo. O reflexo disso é que na 

Secretaria Municipal de Educação, no atual contexto, a pesquisa revelou que existe um 

fechamento de escolas no campo; infelizmente, as pessoas não compreendem que esse sujeito 

tem direitos assegurados nas Leis específicas para o campo, como o Parecer nº 2/2008a que 

define as orientações para o atendimento da Educação do Campo, e estabelece uma discussão 

conceitual aperfeiçoando o conceito de Educação do Campo, o Decreto nº 7.352 de 4 de 

novembro de 2010b que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e estabelece os princípios da Educação do 

Campo, como o respeito à diversidade, a formulação de projetos políticos pedagógicos 

específicos, o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação e a efetiva 

participação da comunidade e dos Movimentos Sociais do campo e o Decreto nº 12.960, de 27 de 

março de 2014a que dificulta o fechamento das escolas rurais, indígenas e quilombolas, dentre 

outras.  
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Quando questionados acerca dos princípios pedagógicos adquiridos por meio da disciplina 

de Educação do Campo que contribuíram para a prática pedagógica dos Egressos, eles elencaram 

algumas questões que merecem destaque, como: 

 

Os princípios dos saberes e das experiências do aluno para a construção do 

conhecimento através do senso crítico, buscando respeitar e ajustar o tempo ao 

conteúdo proposto, entre outros. (TERRA, 2018). 

 

O conhecimento adquirido teoricamente, nos ajuda a discutir e refletir com os 

alunos sobre os mais diversos assuntos referentes ao contexto da Educação do 

Campo. (JÚPITER, 2018). 

 

O princípio de vivenciar a realidade do meu aluno, com o intuito de valorizar o 

seu conhecimento e seu entendimento de mundo. (NETUNO, 2018). 

 

Os conteúdos da Educação do Campo estão voltados para um projeto de 

agricultura e de campo que pensa na pluralidade e no reconhecimento de valores 

do homem do campo, como a valorização dos distintos saberes, dos espaços e 

dos tempos de aprendizagem dos sujeitos e a educação como princípio da 

sustentabilidade que contribuem para a minha prática pedagógica. (MARTE, 

2018). 

 

Quero ainda adquirir os princípios de que a luta pela Educação do Campo possa 

ser incluída no currículo escolar da Educação Básica. (URANO, 2018). 

  

 Na contramão das aquisições, espera-se que o profissional que atua nas escolas do campo 

possa adotar estratégias que correspondam com a diversidade dessa realidade, mas o Curso de 

Pedagogia em foco tem tempo restrito para se trabalhar sobre a Educação do Campo, não 

delongando em suas discussões, sucumbindo assim, questões cruciais, como o trabalho em salas 

multisseriadas, a distorção idade-série e o calendário agrícola, entre outras. 

 Nesse viés, as aspirações referentes ao processo teórico e prático se estabelecem de forma 

fragmentada, pois as falas de uns Egressos denotam aproximação ao aliar a teoria adquirida tanto 

na disciplina, quanto no Curso de Pedagogia, como um todo, à prática experienciada no cotidiano 

campesino, enquanto que outros asseguram que esta realidade mais se distancia do que se 

aproxima, conforme evidenciam os seguintes trechos: 

 
Aproxima, pois muito das teorias estudadas, principalmente de Piaget e 

Vygotsky, dentre outros, procuro incluir na minha prática pedagógica diária. 

(TERRA, 2018). 
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Distancia e muito. Tudo que se discute teoricamente é muito lindo, contudo, a 

falta de infraestrutura/ambiente propício às propostas, não condiz com a 

realidade que convivo diariamente. (JÚPITER, 2018grifo da autora). 

 

Ela me aproxima, me fazendo compreender melhor essa realidade em que vivem 

as pessoas que moram no campo e isso me faz pensar em uma prática voltada 

para elas. (NETUNO, 2018). 

 

Com certeza aproxima, pois mesmo nas dificuldades, posso praticar o que 

aprendi, adequando à minha realidade. (MARTE, 2018). 

 

Aproxima-se pelo fato de trabalhar com os alunos do campo, de forma voltada 

aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que 

habitam e trabalham no campo. (URANO, 2018). 

 

Distancia e muito, pois tudo é muito fácil na teoria, mas no dia a dia é muito 

diferente e difícil. (SATURNO, 2018grifo da autora). 

 

 

 Enquanto uns Egressos consideram que existe aproximação entre o que é estudado, tanto 

na disciplina de Educação do Campo quanto no Curso de Pedagogia, por conseguirem aliar o 

apreendido na academia com suas práticas pedagógicas, as falas de Júpiter e Saturno se 

apresentam antagônicas às demais e, essas afirmações demonstram a lacuna que existe entre o 

proposto e a realidade. Todavia, os conhecimentos adquiridos em meio à formação não devem 

apenas aproximar o educador da realidade na qual está inserido, visto que a atividade docente é 

sempre uma práxis que envolve a intencionalidade que dirige e dá sentido à sua ação. Portanto, os 

cursos de formação devem ampliar suas finalidades, romper com a pedagogia demagógica 

presente em seus discursos formativos e emergir a ação revolucionária por meio da 

conscientização, com vistas na transformação social e educacional (CONTE, 2006). Como 

assegura Vásquez (1977), a atividade teórica por si mesma não consegue transformar a realidade, 

uma vez que ela não é objetiva e nem se materializa, não sendo, portanto, práxis; bem como a 

prática também não, mas teoria e prática são indissociáveis como práxis, cujo movimento de 

produção criadora se constitui quando o sujeito age, analisa e reflete sobre o seu exercício 

cotidiano. 

Não apenas os Egressos, mas também uma professora da disciplina de Educação do 

Campo apresenta um relato bem contundente acerca do distanciamento presente entre a 

teorização e a praticidade diária no processo formativo. 
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Infelizmente se distancia muito. Inicialmente, nas primeiras turmas, havia 

muitos que trabalhavam no campo, então as discussões eram mais acirradas, 

porém os professores do campo clamavam em serem transferidos para a cidade e 

na verdade o que realmente os prendiam ao campo era o incentivo de 20% que 

recebiam por se deslocarem ao campo e não a educação, propriamente dita. 

Há uma disputa entre campo e cidade, ainda camuflada, entretanto, com 

ampliação do transporte escolar a vontade dos professores do campo se igualam 

à vontade dos alunos, “chegar o dia de ir para a escola sede”.  

Enfim, infelizmente a ampliação da Licenciatura dos professores em exercício 

não repercutiu na melhoria da qualidade do ensino e isto se deve a inúmeros 

fatores, entre eles, com base nas minhas disciplinas, destaco a dificuldade dos 

professores associarem teoria e prática. Na verdade, os professores desejam 

receitas para dar aulas, mas ainda não fazem da sua sala de aula objeto de 

pesquisa. (MERCÚRIO, 2018). 

 

 

Ao analisarmos essas colocações tivemos o cuidado e o olhar de pesquisador para 

reconhecermos que suas expressões são pertencentes àqueles que trabalham ou trabalharam nos 

espaços campesinos, por conhecerem de perto essa realidade e, mesmo quando estes não estejam 

mais inseridos nesse processo de forma direta, percebemos que a sensibilidade permanece. 

Reiteramos, então, quão essencial se torna o “conhecer” para de fato “entender” essa dinâmica 

cíclica e envolvente do campo. 

 Diante do exposto, propalamos que as políticas e/ou programas de formação de 

professores devem caminhar pelas vias sólidas da formação, não apenas teórica, mas também 

interdisciplinar, sobretudo, da realidade campesina, com a finalidade de favorecer uma vasta 

compreensão sobre o processo educacional enquanto prática social dos sujeitos envolvidos nesse 

processo, em meio às discussões e vivências que possibilitam a assunção dos professores em 

pesquisadores que, ao articularem teoria e prática se estruturam, enquanto intelectuais que 

constroem e reconstroem os saberes, com vistas nas transformações sociais.  

 Para tanto, faz-se necessário que os currículos pertencentes aos cursos de formação desses 

professores sobrepujam a dicotomia entre o campo e a cidade e suas especificidades como o 

trabalho manual e intelectual, vislumbrando, sobretudo, profissionais que atuem dialética e 

dialogicamente a favor dos oprimidos e que sejam comprometidos com a emancipação da classe 

trabalhadora. Mas, evidenciamos por meio da Ementa da disciplina de Educação do Campo para 

o Curso de Pedagogia, conforme Anexo C, um agrupamento de enunciados que caminham na 

contramão desse desejo, pois o que está exposto se volta mais para a territorialidade, ou seja, o 

espaço geográfico rural, do que a especificidade das concepções de Educação do Campo, sua 
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trajetória histórica de luta e as características sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos 

campesinos. Não existe, portanto, o interesse em romper, sobretudo, com a lógica do capital com 

a disposição de uma Bibliografia Básica proposta, como a do referido Curso, pois muitos autores 

elucidados não coadunam com a visão ontológica e contra hegemônica, e nem apresentam 

estratégias que rompam com a hegemonia do sistema capitalista, sendo, portanto, reprodutores, 

limitados e contingentes na forma de pensar a sociedade, quando deveriam ser transformadores 

dessa lógica. Todavia, conhecer o todo é perigoso, é mais cômodo que o conhecimento seja 

apenas por partes, fragmentado. 

 A fala de Mercúrio (PDEC) coaduna com a reflexão ora mencionada, ao assegurar que 

 

A disciplina é de 60 h e a ementa é bastante descontextualizada [...].  

Diante dessa situação, ou seja, de uma ementa que não se adéqua as 

necessidades da formação para a Educação Campo dentro das concepções que 

hoje podemos acessar e trabalhar, tenho buscado outros elementos para incluir 

nesse trabalho, que se definem por esses objetivos: 

- Sistematizar o conhecimento produzido em Educação do Campo no Brasil; 

- Compreender as diferenças entre Educação Rural e Educação do Campo; 

- Conhecer e refletir sobre a gênese da Educação do Campo; 

- Sistematizar propostas pedagógicas para a escola do campo (organização do 

trabalho pedagógico e produção de conhecimento); 

- Tratar e interpretar as políticas educacionais para a Educação do Campo; 

- Refletir sobre o projeto histórico de sociedade, agronegócio, agricultura 

familiar e agroecologia [...]. (MERCÚRIO, 2018). 

 

 

 Contudo, apesar das sinalizações, reconhecemos que a Bibliografia Básica proposta serviu 

apenas para direcionar o trabalho das professoras da disciplina em questão em meio às 

legislações, pois, elas utilizaram a autonomia para trabalharem teóricos e autores na Bibliografia 

Complementar, de forma que estes possam reforçar as lutas sociais e a resistência dos povos do 

campo.  

 Em meio a essas evidências, os Egressos consideram que a disciplina de Educação 

contribuiu para o seu processo formativo, sendo, portanto, relevante, principalmente por 

compreenderem que 

 

A disciplina foi uma lição que contribuiu para reflexão sobre a diversidade, 

proporcionando com isso, uma educação transformadora no cotidiano da minha 

sala de aula. (TERRA, 2018). 
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A mesma ofereceu conhecimentos básicos sobre a proposta da Educação do 

Campo, a qual tem finalidades específicas para o povo do campo. (JÚPITER, 

2018). 

 

A disciplina me fez compreender a realidade dos meus alunos da Zona Rural, e 

fez melhorar meu trabalho que passei a fazer baseado nessa realidade. 

(NETUNO, 2018). 

 

Durante minha infância e adolescência morei e estudei em uma localidade 

campesina, e constantemente sofria com o “pré-conceito” proveniente das 

pessoas moradoras da região urbana. Atualmente, com um pouco mais de 

conhecimento e reflexão compreendo a influência dos atores educacionais para a 

transformação da ideologia de que campo é lugar de atraso e de pessoas sem 

cultura. (MARTE, 2018). 

 

Essa disciplina me ajudou a entender melhor os alunos do campo, e também a 

importância política, ética e formação nas escolas do campo. (URANO, 2018). 

 

A disciplina contribuiu para que eu tivesse um novo olhar para mudar a minha 

metodologia de ensino nas escolas do campo. (SATURNO, 2018). 

 

 

 Diante do exposto, os pontos positivos observados acerca da disciplina estão vinculados 

ao conhecimento adquirido sobre a história, os valores e acultura dos povos do campo, bem como 

as contribuições que possibilitaram mudanças diárias na prática pedagógica desses profissionais. 

Já os pontos que precisam ser melhorados apontam para a desarticulação entre teoria e prática e a 

restrita discussão sobre a temática nas aulas. Como forma de minimizar ou mesmo melhorar os 

anseios na formação dos professores que atuam na Educação do Campo, os Egressos e Vênus 

(PDEC) defendem que essa disciplina deveria ser trabalhada da seguinte forma: 

 

Dando ênfase ao respeito que se deve ter com a cultura do campo, pois acredito 

que o respeito pode melhorar a educação. (TERRA, 2018). 

 

Deveria trabalhar mais atividades práticas, levando os estudantes do Curso às 

localidades nas quais a Educação do Campo teve êxito em seus projetos políticos 

para servirem de parâmetro. (JÚPITER, 2018). 

 

Ampliar a carga horária porque um semestre é pouco para o professor adquirir 

maior conhecimento sobre a Educação do Campo e poder intervir melhor na sua 

prática. (NETUNO, 2018). 

 

Deveria levar em consideração o conhecimento que os acadêmicos têm sobre o 

lugar da Educação do Campo nas políticas públicas, nas legislações brasileiras, 

como sua história, suas lutas e conquistas. (MARTE, 2018). 
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Acredito que no Curso de Pedagogia, considerando que atende a Educação 

Infantil, as séries iniciais e a Educação de Jovens e Adultos, a questão da 

formação fosse ampliada no sentido de apresentar as questões norteadoras de 

forma geral e considerando as modalidades de ensino de forma mais específica. 

Além disso, é preciso não apenas discutir a Educação do Campo, mas também o 

perfil do professor para atuar no campo, pois a nossa formação não foi embasada 

em lutas sociais, e no campo é necessário um professor que lute pelas questões, 

que se envolva e que desperte isso em seus alunos e neste sentido, a disciplina 

por si só não dá conta. 

Abordar também a importância de uma gestão e coordenação pedagógica 

pautadas na coletividade, na luta por melhores condições e por fim, aumentar a 

carga horária da disciplina ou inserir créditos teóricos, práticos e de Estágio que 

possibilitam conhecer e/ou atuar nesses espaços. (VÊNUS, 2018). 

  

 

 Tendo por premissa essas ambivalências presentes na tríade formação/teoria/prática, o 

currículo do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB apresenta de forma superficial, subsídios 

pertencentes ao parâmetro de Educação do/no Campo. No entanto, para que as ações sejam 

materializadas, faz-se necessário conhecer acerca das questões basilares agrárias que norteiam a 

política da Educação do Campo no cenário brasileiro. Assim, o exercício de investigação nos 

permite afirmar que a formação do professor é feita de forma abrangente como resposta às 

políticas que buscam melhorar a qualidade na educação, sem levar em consideração as 

singularidades dos profissionais em formação. 

 No tocante às evidências quanto ao suporte dado pela disciplina em foco para as questões 

que envolvem as classes sociais frente ao sistema capitalista e ao trabalho, os Egressos 

apresentam respostas distintas, demonstrando desarticulação entre a questão e a resposta 

atribuída, ora divagando sobre a valorização, a cultura e o respeito ao homem do campo, ora 

reforçando o poder do professor em influenciar e ensinar os povos do campo a lutarem por seus 

direitos e pelas transformações nos espaços onde vivem. Para Vênus (PDEC), “as questões de 

classe, capital e trabalho têm similaridade com a Educação do Campo vivenciada ao longo da 

história, uma educação totalmente ruralista que objetivou a qualificação de mão de obra, com 

total exclusão do sujeito do campo, centrada no dominador e nos dominados”. 

 Quando questionados acerca das estratégias adotadas pela disciplina de Educação do 

Campo para que eles pudessem se mobilizar e participar das pautas voltadas para as lutas 

campesinas, os Egressos sinalizaram que: 
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Precisamos participar de reuniões em comunidades campesinas e escolares para 

a realização de projetos que busquem melhorar as condições de vida no campo. 

(TERRA, 2018). 

 

Antes de tudo precisamos entender o argumento de que é indispensável a 

dinâmica social e educativa dos povos campesinos e assim contribuir com as 

condições educacionais dos mesmos. (JÚPITER, 2018). 

 

As mobilizações devem ser feitas através de debates, encontros, plenárias, 

mobilizações e estudos nos espaços do campo. (NETUNO, 2018). 

 

O campo necessita de um projeto educacional diferenciado, bem como de 

profissionais que atuem concretamente nessa realidade, não apenas dando boas 

aulas e elaborando projetos que descaracterizam a realidade rural. (MARTE, 

2018). 

 

É preciso que os professores se conscientizem sobre a história e luta dos povos 

do campo, respeitando a realidade de vida de cada um. (URANO, 2018). 

 

  

 Essas análises revelam a necessidade contínua de articulação entre teoria e prática, 

buscando, sobretudo, estreitar a realidade cidade/campo e ampliar o conhecimento acerca desses 

espaços tão distintos e relevantes para o cenário de formação. Portanto, os verbos evocados nos 

registros demonstram anseios que deveriam ser contemplados no desenvolvimento da disciplina, 

levando em consideração os componentes que versam sobre o respeito à diversidade e os povos 

do campo como verdadeiros protagonistas da história. Assim, não podemos pensar em um 

currículo de formação de professores em exercício, sem refletirmos acerca do público atendido e 

as identidades estabelecidas nas distintas relações sociais. 

 É imprescindível ainda, que este currículo esteja amparado nas experiências e nas 

histórias de vida pessoal e profissional, permeadas pelos saberes implícitos relacionados à cultura 

e as múltiplas reflexões que envolvam, sobretudo, o homem, a política, a economia e a sociedade, 

apregoando assim, a verdadeira concepção de Educação do/no e para o Campo. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

__________________________________________________________ 
 

 
“[...] o trabalho tornou-se o balanço do pêndulo e tornou-se a medida exata da 

atividade relativa de dois operários, assim como o é da rapidez de duas 

locomotivas. Então, não é preciso dizer que uma hora de um homem vale uma 

hora de um outro homem, mais sim que um homem de uma hora vale um outro 

homem de uma hora. O tempo é tudo, o homem não é mais nada; ele é no 

máximo a carcaça do tempo. Não mais existe a questão da qualidade. A 

quantidade sozinha decide tudo: hora por hora, jornada por jornada.” 

(MARX apud MÉSZÁROS, 2007, p. 42-43). 

 

A educação no marco do sistema capitalista exige um trabalhador que possa se adequar e 

responder às novas estratégias desse sistema, acirrando as disputas voltadas para as concepções 

das políticas, principalmente, da formação de professores, uma vez que é por meio desta 

formação que a emancipação do sujeito se estabelece e a transformação educacional e social se 

efetiva, rompendo, assim, com a lógica do capital.   

Nessa perspectiva, esta pesquisa teve como finalidade analisar os impactos do PARFOR 

como política de formação inicial na prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB, que atuam em espaços campesinos de Vitória da Conquista, obedecendo ao 

recorte temporal de 2012-2015, versando sobre o processo de implementação do PARFOR como 

política de formação de professores na UESB; a identificação dos Egressos do Curso de 

Pedagogia do PARFOR/UESB que desenvolvem suas atividades docentes nos espaços 

campesinos de Vitória da Conquista, concluintes no período de 2012–2015; a concepção de 

Educação do Campo para os sujeitos investigados e a compreensão de como se dá a inserção 

curricular da Educação do Campo no Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, considerando o 

processo de sua reformulação e implementação, tendo como parâmetro as políticas nacionais de 

Educação do Campo e de Formação de Professor e suas implicações no cotidiano escolar da 

educação campesina. 

Buscando responder aos questionamentos eminentes para esta pesquisa e considerando 

que a temática em questão encontra-se em amplo processo de discussão nacional, o que 

possibilita afirmar o inacabamento desta pesquisa, visto que essa temática será focalizada e 
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complementada em outros momentos pelas contribuições de muitos pesquisadores, neste espaço 

merecem destaque algumas considerações acerca do objeto estudado. 

A história da educação brasileira é marcada por processos fragmentados e descontínuos 

que evidenciam períodos de abandono e de descaso iniciados ainda no período Imperial até o 

aperfeiçoamento das políticas atuais pela retomada de consciência quanto à necessidade de 

investir na formação do professor para assegurar a qualidade na educação, sobretudo dos 

professores que atuam na Educação do Campo. 

 Nesse ínterim, diferentes propostas foram apresentadas pela sociedade civil no cerne da 

elaboração das políticas educacionais para a formação docente, sendo defendidas na etapa final 

da LDB e, em meio às articulações que definiam a garantia da decência profissional do professor, 

organizou-se o Fórum em Defesa da Formação de Professores, constituído por muitas entidades, 

principalmente pela ANFOPE e pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), bem como, as políticas de Educação do Campo ancorada em Resoluções e 

Decretos. 

À luz das mudanças ocorridas em resposta aos debates promovidos pelos Movimentos 

Sociais, a década de 1990 foi avaliada como um período marcante para vislumbrar os 

profissionais da educação enquanto referências essenciais para as transformações sociais.  Assim, 

melhorar o nível da educação, sobretudo da Educação Básica, é uma preocupação retratada nas 

políticas públicas para a educação brasileira que tem como foco a formação e o desempenho dos 

professores para a melhoria de seus padrões e da qualidade em todo sistema educacional, 

conforme exposto pelo INEP (2008), apesar de desconsiderarem os processos “deformadores” e 

“desqualificadores” pelos quais os profissionais estão envolvidos, sobretudo, daqueles que atuam 

nos espaços campesinos, seja pela falta de valorização, de condições favoráveis de trabalho ou 

mesmo a garantia de tempo, dentro da sua carga horária laboral para planejar, desenvolver e 

avaliar, de forma reflexiva o que foi proposto. 

 Em 2009 instituiu-se o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

(PARFOR) como Política Nacional de Formação de Professores da rede pública, sendo, portanto, 

uma iniciativa recente e em desenvolvimento no cenário educacional brasileiro que considera a 

educação como um organismo vivo e o professor como peça fundamental para o crescimento 

cultural, social e econômico da nação, ou seja, cobra-se do professor a melhoria da qualidade da 

educação, uma vez que se a educação for bem trabalhada as demais instâncias serão também 
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favorecidas. No entanto, essa responsabilidade pelo êxito ou fracasso atribuída ao professor, 

típica do neoliberalismo, constitui-se como ação preocupante, visto que o Governo lança as 

propostas de melhoria da educação fundamentadas nas necessidades econômicas vigentes, mas 

muitas vezes não oferece condições favoráveis para a efetivação dessas propostas ou se esquiva 

de suas responsabilidades frente às demandas sociais. 

Este Plano foi organizado com a finalidade de garantir e uniformizar as oportunidades da 

formação inicial e continuada para os professores em exercício na Educação Básica que não 

possuem nível superior ou que estão atuando em outra área diferente de sua formação, 

assegurando-lhes a gratuidade de vaga nas instituições de Ensino Superior. Portanto, esta é uma 

iniciativa plausível para assegurar o que determina a LDB nº 9.394/1996 no tocante à formação 

dos profissionais da educação.   

Ademais, podemos perceber que este Plano, assim como outras políticas públicas voltadas 

para a educação brasileira que se destinam ao atendimento dos direitos fundamentais de todo 

cidadão, apresenta descrições e limitações marcantes quanto aos direitos e as garantias que 

podem contribuir e/ou afetar a qualidade da formação desses profissionais, como as atribuições 

dos parceiros que não são especificadas no Decreto, dando vasão às várias interpretações e 

tomada de decisões omissas e alheias às necessidades vitais dos envolvidos, principalmente, 

daqueles que precisam se deslocar de suas cidades para o local de destino de sua formação. 

Na contramão das políticas hegemônicas, as políticas públicas de Educação do Campo se 

consolidam em meio à correlação de forças entre o campesinato e o agronegócio, porém, não 

deixam de ocorrer cobranças constantes dos Movimentos Sociais para a efetivação de uma 

educação pensada para o povo campesino, respeitando sua cultura e especificidades. 

Nesse contexto, observamos que tanto a Política quanto o Plano Nacional de Formação de 

Professores possuem aspectos que podem solidificar a formação dos professores ou mesmo 

impedir essa solidificação e, apesar do MEC sinalizar que a Política de Formação de Professores 

se define como um procedimento que leva em consideração articulações entre as esferas federal, 

estadual e municipal. Na verdade, notamos que suas ações estão fortemente atreladas ao Plano de 

Metas da Educação, ou mais precisamente, ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Os resultados da pesquisa demonstram a ausência de equidade entre a oferta de formação 

dos docentes e os entes federados e, de acordo com Gatti (2011), os especialistas consideram o 

PARFOR como potencialidade, apesar dos problemas presentes na gestão organizacional e 
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financeira para o sucesso desse Programa nas IES, sendo necessário, portanto, análise e revisão 

da organização curricular adotada nos cursos. A Ementa da disciplina Educação do Campo, 

tomada como objeto de análise nessa pesquisa, por exemplo, não apresenta estrutura que favoreça 

discussões críticas quanto à complexidade do cenário educativo, a emancipação e a 

transformação social, tão pouco oferece estratégias formativas que possam oportunizar aos 

Egressos à superação das restrições imputadas no seu dia a dia, por meio dos fundamentos 

teóricos que possibilitem reflexões sobre suas ações educativas cotidianas, com a finalidade de 

articular os conhecimentos e não apenas analisar e compreender, mas também, transformar a 

realidade na qual estão inseridos, considerando a aprendizagem das famílias, as vivências e a 

cultura dos povos campesinos. Isso implica na urgência de definições que possam consolidar 

experiências concretas entre as teorias aprendidas na academia e o chão das escolas dos 

profissionais da Educação do Campo.  

Com relação às questões que influenciam na formação dos profissionais desta pesquisa, 

observamos que a maioria enfatiza a prática em detrimento da teoria pedagógica (LINHARES; 

SILVA, 2003), visto que muitos consideram os saberes da experiência como caráter de produção 

essencial para sua atuação docente. Ademais, os dados analisados indicam que os conhecimentos 

desses profissionais são formados no decorrer de toda a vida escolar e acadêmica, e atenuados em 

suas respectivas práticas pedagógicas. 

Quanto aos impactos provocados pela formação no PARFOR para a prática pedagógica 

no cotidiano da educação campesina dos Egressos, objetivo principal desta pesquisa, alguns 

afirmaram que existe relação entre o contexto da sala de aula e as teorias aprendidas no universo 

acadêmico, uma vez que as teorias promovem reflexões acerca de suas práticas. Além disso, se 

sentiram mais qualificados para atuarem na docência e que o tempo dedicado aos estudos 

favoreceu a prática pedagógica e a produção científica. 

No entanto, o processo formativo desses profissionais ainda apresenta um descompasso 

entre o proposto e a realidade diária, haja vista que os Egressos desejam melhores condições em 

seus espaços de atuação e apontam que existe certa distância entre a teoria e a prática, a qual não 

concretiza uma educação voltada para as transformações sociais, senão uma educação imaginária 

que contribui para a perpetuação e a legitimação do sistema capitalista. Propositalmente, esta 

lógica faz a separação entre quem pensa e quem executa a atividade, com o intuito de dominar, 

controlar o conhecimento e alienar os sujeitos em formação. 
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Sob a ótica da perspectiva dialética, os depoimentos apresentados pelos Egressos apontam 

a relação entre teoria e prática como aspectos relevantes que influenciam na formação dos 

professores, uma vez que por meio dos saberes da docência eles podem unir estudo e trabalho, 

apesar da realidade silenciada e esquecida pela qual se encontram, cotidianamente. 

Todavia, a formação inicial não resolve por si só os problemas pertencentes à docência, 

mas reforça a necessidade de que todo educador precisa se articular com as diversas modalidades 

e instâncias de sua formação e de sua práxis docente, perpassando as várias dimensões 

acadêmicas, sociais e políticas advindas da formação continuada. 

Conforme depoimentos dos participantes, os impactos mais significativos observados 

pelos Egressos no decorrer da formação em Pedagogia para suas respectivas práticas pedagógicas 

estão relacionados aos conhecimentos adquiridos, visto que o conhecimento produz reflexão 

entre a teoria e a prática que, consequentemente, humaniza e transforma o profissional docente, 

conscientizando-o de seu verdadeiro papel enquanto educador comprometido com seus 

educandos e seu trabalho, atendendo, dentro de suas possibilidades, as demandas sociais.  Refletir 

sobre as ações desenvolvidas deve ser um exercício constante entre os profissionais da docência, 

uma vez que essas reflexões convergem em novas práticas. 

Nessa perspectiva, as Instituições de Ensino Superior precisam rever algumas práticas 

iniciais, com a finalidade de apresentar o PARFOR a todos os que estão inseridos neste cenário, 

tornando-o conhecido como política pública educacional capaz de romper com os modelos 

formativos tradicionais, em detrimento das práticas transformadoras necessárias. Afinal, a 

educação se define como bem sinalizou Mandela
33

 (2003), como “a arma mais poderosa que você 

pode usar para mudar o mundo”. 

O PARFOR tem sido uma oportunidade para os professores da rede pública de ensino 

que, além de apreenderem conhecimentos, também promovem mudanças de postura que 

contribuem para uma prática pedagógica exitosa, sendo, portanto, um instrumento a favor da 

educação pública de qualidade da nação brasileira, apesar das condições precárias presentes nas 

escolas públicas do campo. Assim, consideramos que as Instituições de Ensino Superior precisam 

materializar uma formação contra hegemônica de professores para que estes possam atuar, resistir 

e romper com a lógica do capital. 

 

                                                           
33

Esta citação foi retirada de www.pensador.info/autor/ Mandela Acesso em: 08 de Maio de 2018. 
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APÊNDICE A 

____________________________________________________________ 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED 

Mestranda: Elisângela Andrade Moreira Cardoso 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Prezado (a) professor (a),  

 Eu, Elisângela Andrade Moreira Cardoso, estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Mestrado Acadêmico) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

juntamente com a orientadora Prof.ª Dr.ª Arlete Ramos dos Santos, estamos realizando uma 

pesquisa intitulada “Os impactos do PARFOR na Educação do Campo como política de formação 

para a prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia da UESB, em Vitória da 

Conquista/BA”, cujo objetivo principal consiste em analisar os impactos do PARFOR como 

política de formação inicial na prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia 

PARFOR/UESB, que atuam em espaços campesinos de Vitória da Conquista, obedecendo ao 

recorte temporal de 2012-2015. Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são os Egressos do Curso 

de Pedagogia do PARFOR/UESB, os professores que atuam na disciplina de Educação do 

Campo do referido curso, bem como o coordenador geral do PARFOR e a coordenadora do 

Curso de Pedagogia desse Plano de formação.  

 Enfatizamos a relevância deste estudo, uma vez que as informações contribuirão na área 

de estudos sobre formação de professores em educação, especialmente, no que se refere à política 

pública de formação inicial - PARFOR/BA para a Educação do Campo. Portanto, sua 

participação envolve fornecer informações sobre os impactos dessa formação para a prática 

pedagógica dos Egressos no Curso de Pedagogia nos espaços educativos campesinos da Rede 

Municipal de Vitória da Conquista, ampliando assim, o campo de estudos sobre os sujeitos que 

trabalham nesses espaços. Para isso, será necessário avaliar o processo de implantação do 

PARFOR como política de formação de professores na UESB e coletar dados junto aos Egressos 
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do curso de Pedagogia do PARFOR/UESB para analisar os impactos dessa formação nos espaços 

educativos selecionados para a pesquisa. 

 Dessa forma, solicitamos neste documento autorização para utilizar os dados da pesquisa 

dentro dos padrões éticos em eventos científicos. Ressaltamos que a sua participação é voluntária 

e esclarecemos ainda, a garantia da confidencialidade das informações geradas, bem como da 

privacidade do seu nome na pesquisa, sendo estes representados no relatório final por nomes 

fictícios. 

 Mesmo não tendo benefícios ou malefícios diretos em participar, indiretamente você 

estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

 Nesses termos, eu,_________________________________________________________, 

RG nº ______________________ declaro que além de ter sido informado (a) sobre a referida 

pesquisa, concordo em participar como voluntário (a) e que também recebi uma cópia deste 

termo de consentimento. 

 Respeitosamente, agradecemos por sua participação e presteza em colaborar com esta 

pesquisa. 

 Contatos: elisangelajg@gmail.com (77) 98824-2989 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista, BA, ______/______ de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________                         ________________________________ 

     Assinatura do (a) Participante                                                   Assinatura da Mestranda 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Orientadora 
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APÊNDICE B 

____________________________________________________________ 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED 

Mestranda: Elisângela Andrade Moreira Cardoso 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

OS IMPACTOS DO PARFOR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESB, EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

COORDENADOR GERAL DO PARFOR/UESB 

 

1. Identificação: 

(      ) Masculino (      ) Feminino      

 

2. Qual a sua Formação?  

 

3. Qual a sua Carga Horária de trabalho semanal? 

 

4. Há quanto tempo atua na Educação? 

 

5. Há quanto tempo atua como Coordenador Geral do PARFOR/UESB? 

 

6. Quantas turmas de Pedagogia foram atendidas no PARFOR/UESB de Vitória da Conquista? 

 

7. Já atuou como professora em espaços campesinos? 

 

8. Qual a concepção que você tem sobre Educação do Campo? 
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9. Acredita que as Políticas de Formação de Profissionais de Magistério da Educação Básica têm 

avançado no cenário brasileiro? De que forma? 

 

10. De forma geral, o PARFOR tem alcançado o objetivo a que se propõe? Por quê? 

 

11. E quanto à realidade do PARFOR/UESB, este tem alcançado a finalidade proposta? 

 

12. Quais os pontos que podem ser considerados positivos e negativos do PARFOR? 

 

13. E quanto ao Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, este tem correspondido com o seu 

objetivo? De que forma? 

 

14. Como é trabalhada a disciplina “Educação do Campo” no Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB? 

 

15. Quais os pontos positivos e negativos da disciplina “Educação do Campo” para a formação 

dos professores em exercício? 

 

16. Acredita que esta disciplina tem contribuído para a prática pedagógica daqueles que atuam 

nos espaços campesinos? De que forma? 

 

17. Aliando a teoria à prática dos professores em formação, acredita que os relatos apresentados 

por aqueles que atuam na Educação do Campo se aproximam ou se distanciam daquilo que lhes é 

proposto na disciplina “Educação do Campo”? 

 

18. Quais os conhecimentos (conteúdos ou temas) trabalhados na disciplina “Educação do 

Campo”? 

 

19. A disciplina Educação do Campo evidencia o enfrentamento das questões de classe, capital e 

trabalho? De que forma? 
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20. Qual (is) a(s) estratégia(s) adotada(s) pela disciplina “Educação do Campo” para mobilizar os 

professores em formação para participarem das pautas de lutas campesinas? 

 

21. Como a disciplina “Educação do Campo” poderia ser trabalhada no Curso de Pedagogia? Por 

quê? 

 

22. Quais os impactos da formação do professor no PARFOR para a Prática Pedagógica no 

cotidiano escolar da educação campesina? 

 

23. As políticas estruturadas pelo PARFOR para a formação inicial, sobretudo daqueles que 

atuam na educação do Campo estão condizentes com as exigências legais estabelecidas para a 

Educação do Campo? De que forma? 

 

24. Quais as possibilidades de melhorar a qualidade na Educação do Campo através da sua 

atuação, enquanto Coordenador Geral do PARFOR/UESB? 

 

25. Como o processo de formação pode ser compreendido pelos professores que atuam na 

Educação do Campo como ferramenta teórico-crítica e de luta política? 
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APÊNDICE C 

____________________________________________________________ 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED 

Mestranda: Elisângela Andrade Moreira Cardoso 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

OS IMPACTOS DO PARFOR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESB, EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

COORDENADOR DO CURSO DE PEDAGOGIA/PARFOR/UESB 

 

1. Identificação: 

(      ) Masculino (      ) Feminino      

 

2. Qual a sua Formação?  

 

3. Qual a sua Carga Horária de trabalho semanal? 

 

4. Há quanto tempo atua na Educação?  

 

5. Há quanto tempo atua como Coordenadora do Curso de Pedagoga do PARFOR/UESB? 

 

6. Quantas turmas de Pedagogia foram atendidas no PARFOR/UESB de Vitória da Conquista? 

 

7. Já atuou como professora em espaços campesinos? 

 

8. Qual a concepção que você tem sobre Educação do Campo? 
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9. Acredita que as Políticas de Formação de Profissionais de Magistério da Educação Básica têm 

avançado no cenário brasileiro? De que forma? 

 

10. De forma geral, o PARFOR tem alcançado o objetivo a que se propõe? Por quê? 

 

11. E quanto à realidade do PARFOR/UESB, este tem alcançado a finalidade proposta? 

 

12. Quais os pontos que podem ser considerados positivos e negativos do PARFOR? 

 

13. E quanto ao Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, este tem correspondido com o seu 

objetivo? De que forma? 

 

14. Como é trabalhada a disciplina “Educação do Campo” no Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB? 

 

15. Quais os pontos positivos e negativos da disciplina “Educação do Campo” para a formação 

dos professores em exercício? 

 

16. Acredita que esta disciplina tem contribuído para a prática pedagógica daqueles que atuam 

nos espaços campesinos? De que forma? 

 

17. Aliando a teoria à prática dos professores em formação, acredita que os relatos apresentados 

por aqueles que atuam na Educação do Campo se aproximam ou se distanciam daquilo que lhes é 

proposto na disciplina “Educação do Campo”? 

 

18. Quais os conhecimentos (conteúdos ou temas) trabalhados na disciplina “Educação do 

Campo”? 

 

19. A disciplina Educação do Campo evidencia o enfrentamento das questões de classe, capital e 

trabalho? De que forma? 
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20. Qual (is) a(s) estratégia(s) adotada(s) pela disciplina “Educação do Campo” para mobilizar os 

professores em formação para participarem das pautas de lutas campesinas? 

 

21. Como a disciplina “Educação do Campo” poderia ser trabalhada no Curso de Pedagogia? Por 

quê? 

 

22. Quais os impactos da formação do professor no PARFOR para a Prática Pedagógica no 

cotidiano escolar da educação campesina? 

 

23. As políticas estruturadas pelo PARFOR para a formação inicial, sobretudo daqueles que 

atuam na educação do Campo estão condizentes com as exigências legais estabelecidas para a 

Educação do Campo? De que forma? 

 

24. Quais as possibilidades de melhorar a qualidade na Educação do Campo através da sua 

atuação, enquanto Coordenadora do Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB? 

 

25. Como o processo de formação pode ser compreendido pelos professores que atuam na 

Educação do Campo como ferramenta teórico-crítica e de luta política? 
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APÊNDICE D 

____________________________________________________________ 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED 

Mestranda: Elisângela Andrade Moreira Cardoso 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

OS IMPACTOS DO PARFOR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UESB, EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

PROFESSORES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO PARFOR/UESB 

 

1. Identificação: 

(      ) Masculino (      ) Feminino      

 

2. Qual a sua Formação?  

 

3. Qual (is) cursos que atua na UESB? 

 

4. Qual a sua Carga Horária de trabalho semanal? 

 

5. Há quanto tempo atua na Educação?  

 

6. Há quanto tempo atua na turma de Pedagogia do PARFOR/UESB? 

 

7. Já atuou como professora em espaços campesinos? 

 

8. Qual a concepção que você tem sobre Educação do Campo? 
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9. Acredita que as Políticas de Formação de Profissionais de Magistério da Educação Básica têm 

avançado no cenário brasileiro? De que forma? 

 

10. De forma geral, o PARFOR tem alcançado o objetivo a que se propõe? Por quê? 

 

11. E quanto à realidade do PARFOR/UESB, este tem alcançado a finalidade proposta? 

 

12. Quais os pontos que podem ser considerados positivos e negativos do PARFOR? 

 

13. E quanto ao Curso de Pedagogia do PARFOR/UESB, este tem correspondido com o seu 

objetivo? De que forma? 

 

14. Como é trabalhada a disciplina “Educação do Campo” no Curso de Pedagogia do 

PARFOR/UESB? 

 

15. Quais os pontos positivos e negativos da disciplina “Educação do Campo” para a formação 

dos professores em exercício? 

 

16. Acredita que esta disciplina tem contribuído para a prática pedagógica daqueles que atuam 

nos espaços campesinos? De que forma? 

 

17. Aliando a teoria à prática dos professores em formação, os relatos apresentados por aqueles 

que atuam na Educação do Campo se aproximam ou se distanciam daquilo que lhes é proposto na 

disciplina “Educação do Campo”? 

 

18. Quais os conhecimentos (conteúdos ou temas) trabalhados na disciplina “Educação do 

Campo”? 

 

19. A disciplina Educação do Campo evidencia o enfrentamento das questões de classe, capital e 

trabalho? De que forma? 
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20. Qual (is) a(s) estratégia(s) adotada(s) pela disciplina “Educação do Campo” para mobilizar os 

professores em formação para participarem das pautas de lutas campesinas? 

 

21. Como a disciplina “Educação do Campo” poderia ser trabalhada no Curso de Pedagogia? Por 

quê? 

 

22. Quais os impactos da formação do professor no PARFOR para a Prática Pedagógica no 

cotidiano escolar da educação campesina? 

 

23. As políticas estruturadas pelo PARFOR para a formação inicial, sobretudo daqueles que 

atuam na educação do Campo estão condizentes com as exigências legais estabelecidas para a 

Educação do Campo? De que forma? 

 

24. Quais as possibilidades de melhorar a qualidade na Educação do Campo através da sua 

atuação, enquanto professor formador do PARFOR/UESB? 

 

25. Como o processo de formação pode ser compreendido pelos professores que atuam na 

Educação do Campo como ferramenta teórico-crítica e de luta política? 
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APÊNDICE E 

____________________________________________________________ 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED 

Mestranda: Elisângela Andrade Moreira Cardoso 

Orientadora: Arlete Ramos dos Santos 

 

 

 Prezado (a) professor (a),  

 Eu, Elisângela Andrade Moreira Cardoso, estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Mestrado Acadêmico) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 

juntamente com a orientadora Prof.ª Dr.ª Arlete Ramos dos Santos, estamos realizando uma 

pesquisa intitulada “Os impactos do PARFOR na Educação do Campo como política de formação 

para a prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia da UESB, em Vitória da 

Conquista/BA”, cujo objetivo principal consiste em analisar os impactos do PARFOR como 

política de formação inicial na prática pedagógica dos Egressos do Curso de Pedagogia 

PARFOR/UESB, que atuam em espaços campesinos de Vitória da Conquista, obedecendo ao 

recorte temporal de 2012-2015. Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são os Egressos do Curso 

de Pedagogia do PARFOR/UESB, os professores que atuam na disciplina de Educação do 

Campo do referido curso, bem como o coordenador geral do PARFOR e a coordenadora do 

Curso de Pedagogia desse Plano de formação.  

 Enfatizamos a relevância deste estudo, uma vez que as informações contribuirão na área 

de estudos sobre formação de professores em educação, especialmente, no que se refere à política 

pública de formação inicial – PARFOR/BA para a Educação do Campo. Dessa forma, sua 

participação envolve fornecer informações sobre os impactos dessa formação para a prática 

pedagógica dos Egressos no Curso de Pedagogia nos espaços educativos campesinos da Rede 

Municipal de Vitória da Conquista, ampliando assim, o campo de estudos sobre os sujeitos que 

trabalham nesses espaços. Para isso, será necessário avaliar o processo de implantação do 

PARFOR como política de formação de professores na UESB e coletar dados junto aos Egressos 

do curso de Pedagogia do PARFOR/UESB para analisar os impactos dessa formação nos espaços 

educativos selecionados para a pesquisa. 
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 Dessa forma, gostaríamos de contar com você como coparticipante dessa pesquisa por 

meio do preenchimento deste questionário com informações reais e autênticas sobre sua 

formação, uma vez que essas informações serão utilizadas para aferir, de forma correta, os 

resultados obtidos. Ao mesmo tempo, queremos destacar que a sua participação é voluntária e 

que os dados coletados seguirão os padrões éticos, garantindo a confidencialidade das 

informações geradas, bem como a privacidade do seu nome na pesquisa, sendo estes 

representados no relatório final por nomes fictícios. 

 Lembre-se que, mesmo não tendo benefícios ou malefícios diretos em participar, 

indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a 

produção de conhecimento científico. 

 Respeitosamente, agradecemos por sua participação e presteza em colaborar com esta 

pesquisa. 

 Contatos: elisangelajg@gmail.com (77)98824-2989 

 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

1. Identificação: 

(      ) Masculino (      ) Feminino      

 

2. Faixa Etária: 

(      ) entre 18 e 20 anos (      ) entre 36 e 40 anos 

(      ) entre 21 e 25 anos (      ) entre 41 e 45 anos 

(      ) entre 26 e 30 anos (      ) entre 46 e 50 anos 

(      ) entre 31 e 35 anos (      ) entre 51 e 55 anos 

 

3. Formação: 

(      ) Magistério (      ) Ensino Médio 

(      ) Formação Geral (      ) Outra (especificar) 

 

4. Atuação: 
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(      ) Educação Infantil (      ) Séries Iniciais do EF 

(      ) Classes Multisseriadas (      ) Séries Finais do EF 

(      ) Educação de Jovens e Adultos (      ) Outra (especificar) 

 

5. Estado Civil: 

(      ) Casado/a 

(      ) Desquitad/a Diverciado/a Separado/a 

(      ) Vive com companheiro/a 

(      ) Solteiro/a 

(      ) Solteiro/a com namorado/a e ou noivo/a 

(      ) Viúvo/a 

 

6. Local da residência onde mora: 

(      ) Zona Urbana (      ) Zona Rural 

 

7.  Tempo de atuação no Magistério:  

(      ) Menos de 1 ano 

(      ) De 2 a 3 anos 

(      ) De 4 a 5 anos 

(      ) De 6 a 10 anos 

(      ) De 11 a 15 anos 

(      ) Mais de 15 anos – Especifique: ________ 

 

8. Esse tempo foi cumprido na rede pública de ensino: 

 (      ) Zona Urbana  

Quantos anos?________________________ 

(      ) Zona Rural  

Quantos anos? _______________________ 

 

9. Exerce outra função no Magistério, além de professor(a)? 

(      ) Sim  

Qual?___________________________ 

Carga Horária:____________________ 

Escola Municipal: (       ) Sim    (      ) Não 

Escola Privada:     (       ) Sim    (      ) Não 

(      ) Não  

 

 

10. Por que você escolheu o Magistério? 

(      ) Vocação 

(      ) Atração salarial 

(      ) Falta de outra opção 

(      ) Outro motivo – Qual?________________ 
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(      ) Facilidade de emprego 

 

11. Você mudaria de profissão, se pudesse? 

(      ) Sim (      ) Não 

 

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, aponte os possíveis motivos: 

(      ) Melhoria salarial 

(      ) Menos desgaste emocional 

(      ) Motivos relacionados à saúde 

(      ) Menor carga de trabalho 

(      ) Maior status social 

(      ) Outro – Qual? _____________________ 

 

13. Situação atual de trabalho: 

Nome(s) 

da(s) 

escola(s) em 

que trabalha 

Povoado 

e/ou 

Distrito 

em que a 

escola está 

localizada 

Vínculo 

funcional 

(efetivo, 

estágio 

probatório, 

contrato ou 

outro) 

Turno(s) Jornada de 

trabalho 

semanal 

(em horas) 

Tempo 

gasto para 

chegar à 

escola (em 

minutos ou 

horas) 

Meio de 

transporte 

que 

utiliza 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Obs: Se trabalha em mais de uma escola, registre nos espaços designados. 

 

14. Qual a faixa etária dos estudantes com os quais você trabalha? 

(      ) 4 a 8 anos 

(      ) 9 a 12 anos 

(      ) 13 a 16 anos 

(      ) Mais de 16 anos 

Obs: Caso trabalhe com dois ou mais grupos etários, especifique. 

15. Qual a concepção que você tem sobre Educação do Campo? 
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16. Como você diferencia as expressões: 

a) Formação inicial? 

 

b) Formação continuada? 

 

17. O que você sabe sobre as Políticas de Formação de Profissionais de Magistério da Educação 

Básica?  

 

18. E quanto ao PARFOR, você sabe qual é o objetivo desse Plano?  

 

19. Você considera o PARFOR importante? Por quê? 

 

20. O que te motivou a fazer o curso de Pedagogia PARFOR/UESB?  

 

21. Na sua concepção, a que se propõe o curso de Licenciatura em Pedagogia? 

 

22. Você se identificou com o curso de Pedagogia? Por quê? 

 

23. Qual a relevância e/ou contribuições da disciplina “Educação do Campo” oferecida no Curso 

de Pedagogia do PARFOR/UESB para a sua formação? 

 

24. Que princípios pedagógicos adquiridos na disciplina “Educação do Campo” contribuíram ou 

contribuem para a sua prática pedagógica? 

 

25. Quais os pontos positivos e negativos da disciplina “Educação do Campo” para a sua 

formação? 

 

26. Aliando a teoria adquirida à sua prática, a disciplina ou o Curso de Pedagogia se aproxima ou 

se distancia daquilo que é experienciado por você no cotidiano campesino? 

27. Quais os conhecimentos (conteúdos ou temas) trabalhados na disciplina “Educação do 

Campo”? 
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28. A disciplina Educação do Campo evidencia o enfrentamento das questões de classe, capital e 

trabalho? De que forma? 

 

29. Qual (is) a(s) estratégia(s) adotada(s) pela disciplina “Educação do Campo” para mobilizar os 

professores em formação para participarem das pautas de lutas campesinas? 

 

30. Como a disciplina “Educação do Campo” poderia ser trabalhada no Curso de Pedagogia? Por 

quê? 

 

31. Descreva quais os impactos da sua formação no PARFOR para a sua Prática Pedagógica no 

cotidiano escolar da educação campesina. 

 

32. As políticas estruturadas pelo PARFOR para a sua formação inicial foram condizentes com as 

exigências legais estabelecidas para a Educação do Campo? Justifique sua resposta. 

 

33. Quais as possibilidades de melhorar a qualidade na educação através da sua formação no 

PARFOR/UESB? 

 

34. Você consegue compreender o processo de sua formação no PARFOR como uma ferramenta 

teórico-crítica e de luta política? De que forma? 
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ANEXO A 

____________________________________________________________ 
 

 CALENDÁRIO DO PROJETO EDUCARTE 
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ANEXO B 

____________________________________________________________ 
 

FLUXOGRAMA DO CURSO DE PEDAGOGIA DO PARFOR/UESB 
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ANEXO C 

____________________________________________________________ 
 

EMENTA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 


