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RESUMO 

 

O presente estudo aborda um tema de relevância na política educacional, qual seja o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). O objetivo principal foi analisar as 

percepções da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários que participaram diretamente nas 

ações pedagógicas, administrativas e técnicas deste Programa na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), no marco temporal de 2004 a 2013. A avaliação do 

PRONERA/UESB constitui instrumento imprescindível para compreensão da Educação do 

Campo e suas contradições na sociedade capitalista e também no escopo das políticas públicas, 

tendo o Estado e seus atores governamentais como mediadores dos interesses antagônicos nas 

lutas para os sujeitos do campo. O entendimento realizado das políticas públicas e o seu ciclo 

permitiu compreender o PRONERA/UESB na sua operacionalização interna e nas conexões 

institucionais, entendendo também como os sujeitos pesquisados estão avaliando o serviço 

prestado pelas instâncias governamentais. O método Materialista Histórico Dialético contribuiu 

para a fundamentação teórica da pesquisa por meio de suas principais categorias e características 

metodológicas. Contribuiu também para entender as relações existentes entre as políticas públicas 

e a Educação do Campo no conjunto extensivo das relações e particularidades que proporcionam 

perceber o movimento dessas políticas em uma totalidade das relações existentes. Na 

investigação realizada foi utilizado o software OME3, através das ferramentas do Framework i 

star para análise e construção das Redes de Dependências Estratégicas dos atores governamentais 

envolvidos na arena política. A pesquisa de campo teve como objetivo mensurar as variáveis do 

estudo através das análises quanti/qualitativas dos dados obtidos e coletados, a partir dos 

questionários aplicados e das entrevistas semiestruturadas realizadas. Foi utilizado para a 

mensuração dos dados quantitativos o software do pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), com a finalidade de propiciar a categorização e agrupamento dos dados. 

Para análise das entrevistas foi utilizado como método a Análise de Conteúdo, amparada em 

Bardin (2011). Uma das conclusões da pesquisa foi que o PRONERA/UESB atendeu plenamente 

aos requisitos formativos acadêmicos e pedagógicos, diretamente relacionados à formação básica 

exigida, infraestruturas, recursos humanos (professores, coordenadores e equipe técnica) e 

logísticos planejados para os cursos realizados, em conformidade com o que fora proposto pelas 

instâncias governamentais. Atendeu parcialmente os requisitos inerentes ao Projeto Pedagógico 

executado e o não relacionamento das disciplinas técnicas ao dia a dia da vida no campo, 

assentamentos e comunidades. Porém, o Programa não atendeu em nenhum dos seus aspectos o 

desenvolvimento junto aos beneficiários de ações que pudessem propiciar o raciocínio crítico dos 

mesmos em relação à sociedade e a lógica no modelo capitalista, bem como a não compreensão 

das relações de poder e possíveis transformações e ruptura dessa sociedade. A pesquisa 

demonstrou que o Programa não realizou também, o acompanhamento referente à busca de 

informações junto aos educandos egressos, no sentido de verificar as transformações sociais e 

acadêmicas ocorridas em suas comunidades de origem, e o não acompanhamento em relação à 

atuação profissional desses egressos. 

 

Palavras-Chave: Educação do Campo; Políticas Públicas; PRONERA; UESB. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study addresses a topic of relevance in educational policy, namely the National 

Education Program in Agrarian Reform (PRONERA). The main objective was to analyze the 

perceptions of the Technical Team, Teachers and Beneficiaries who participated directly in the 

pedagogical, administrative and technical actions of this Program in the State University of the 

Southwest of Bahia (UESB), in the 2004 to 2013 time frame. The evaluation of 

PRONERA/UESB is an essential instrument for understanding Rural Education and its 

contradictions in a capitalist society and also in the scope of public policies, with the State and 

those involved in government as mediators of the antagonistic interests in the struggles of the 

rural area residents. The understanding of the public policies and their cycle also allowed the 

understanding of the PRONERA / UESB in its internal operationalization and in the institutional 

connections, as well as how the researched subjects are evaluating the service rendered by the 

governmental instances. The Materialist Historical Dialectic method contributed to the theoretical 

basis of the research through its main categories and methodological characteristics. It also 

contributed to understanding the relations between public policies and Rural Education in the 

extensive set of relations and particularities that allows one to perceive the movement of these 

policies in a totality of the existing relations. In the research carried out, the OME3 software was 

used, through the tools of the Framework i star to analyze and build the Strategic Dependency 

Networks of those involved in government affairs in the political arena. The objective of the field 

research was to measure the variables of the study through the qualitative / quantitative analyses 
of the data obtained and collected from the questionnaires applied and the semi-structured 

interviews conducted. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software package 

was used to measure the quantitative data, in order to categorize and group the information. To 

analyze the interviews the Content Analysis method, supported by Bardin (2011), was used. One 

of the conclusions of the research was that PRONERA/UESB fully met the academic and 

pedagogical training requirements, directly related to the basic training necessary, infrastructures, 

human resources (teachers, coordinators and technical staff) and logistics for the courses carried 

out, in accordance with what had been proposed by government bodies. It partially met the 

requirements inherent to the Pedagogical Project executed and the non-relationship of the 

technical disciplines to the day to day life of the rural areas, settlements and communities. 

However, the Program did not take into account, in any of its aspects, the development with 

beneficiaries of actions that could promote their critical thinking about society and logic in the 

capitalist model, as well as the lack of understanding of power relations and possible 

transformations and rupture of this society. The research also showed that the Program did not 

carry out the follow-up regarding the search of information with the graduating students, in order 

to verify the social and academic transformations that occurred in their communities of origin, 

and the non-accompaniment in relation to the professional performance of these graduates. 

 

Keywords: Rural Education; Public Policies; PRONERA; UESB. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta Dissertação teve como objetivo analisar o Programa Nacional de Reforma Agrária 

(PRONERA), desenvolvido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) no 

período de 2004 a 2013, através das percepções da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários. 

Utilizou-se a perspectiva do Materialismo Histórico Dialético (MHD) e da dialeticidade presente 

na participação política do Estado para a especificidade da Educação do Campo. Como questão 

central de pesquisa, o presente trabalho busca resposta para a seguinte questão: Qual o impacto 

das ações do PRONERA desenvolvidas pela UESB, no período de 2004 a 2013, para os sujeitos 

que foram beneficiados por meio da Equipe Técnica, dos Professores e para a Região Sudoeste da 

Bahia? Para responder a esta pergunta tem-se como Objetivo Geral da pesquisa “Analisar o 

impacto das ações desenvolvidas pelo PRONERA na UESB, campus de Vitória da Conquista, no 

marco temporal de 2004-2013”; e como Objetivos Específicos: 1) Compreender a importância do 

PRONERA como política pública federal; 2) Construir o resgate histórico da trajetória do 

PRONERA na instituição alvo do Estudo de Caso, observando o marco temporal estabelecido 

para a investigação; 3) Analisar as ações que o PRONERA desenvolveu na UESB, no marco 

temporal estabelecido para a investigação; e 4) Identificar os aspectos positivos e negativos, e as 

oportunidades propiciadas aos sujeitos atendidos pelo PRONERA, com base nos dados coletados 

junto aos três (03) grupos escolhidos que compõem o universo amostral da investigação. 

Em um cenário de complexidades e de rápidas transformações sociais, políticas, 

econômicas e culturais as organizações governamentais alteram a cultura e o comportamento da 

classe trabalhadora no Brasil e no mundo inteiro. A lógica produtiva do sistema capitalista 

ingressou definitivamente na era da globalização, promovendo avanços tecnológicos e alterações 

nos perfis sociais e educacionais, tanto nas organizações de caráter público quanto privado. 

Dessa forma, torna-se imprescindível efetivar adaptações e ajustes em paralelo às 

constantes mudanças na dinâmica educacional moderna, notadamente nas relações existentes com 

o mundo das relações acadêmicas no atendimento das demandas sociais, através da melhoria da 

qualidade de vida dos sujeitos do campo. 

No influxo das discussões desencadeadas acerca dos paradigmas que envolvem as 

políticas públicas, bem como as reformas implementadas na administração pública, impõe-se 

uma reflexão mais apurada, focalizando as políticas de caráter público, direcionadas para a 
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Educação do Campo, no tocante à reorganização dos paradigmas das instituições estatais de 

maneira a acolher as demandas educacionais dessa Educação. 

Desse modo, este trabalho se propõe a oferecer algumas contribuições a respeito da 

relação existente entre a UESB e o PRONERA através da percepção dos três atores
1
 (sujeitos) 

envolvidos nos projetos executados pela UESB no marco temporal estabelecido, fornecendo 

dados quantitativos, qualitativos e documentais para o entendimento dos vínculos. Para tanto, 

discute a questão histórica da Educação do Campo, do PRONERA e das Políticas Públicas por 

intermédio das configurações de gestão do aparelho estatal e pontua aspectos relevantes dos 

atores envolvidos no processo. 

Os estudos sobre o comprometimento desses atores na execução pedagógica e 

administrativa no serviço público presentes nas três esferas de governo, constituem na literatura 

fato inédito, apesar de uma vasta gama de assuntos relacionados sobre o tema. O interesse pelo 

objeto de investigação teve sua origem por ser o pesquisador servidor efetivo da UESB e estar 

atuando de forma direta e indireta no contexto da Educação do Campo, por intermédio do 

PRONERA há cerca de uma década, tornando-se esta, uma temática rica e útil que despertou a 

curiosidade do pesquisador. 

A opção por esta organização deveu-se ao fato de o pesquisador ter compartilhado com os 

servidores e demais atores envolvidos o seu cotidiano de trabalho durante, aproximadamente 

vinte (20) anos, trabalhando como funcionário efetivo em vários setores acadêmicos e 

administrativos da Instituição. Com esta convivência, diversas manifestações curiosas foram 

indagadas e observadas a respeito do comportamento dos servidores, docentes e discentes na 

percepção do trabalho realizado junto aos projetos do PRONERA/UESB.  

A pesquisa objetivou abordar aspectos essenciais do Estudo de Caso, como a contradição, 

as relações existentes entre a sociedade capitalista e a educação, perpassando pelos sujeitos 

envolvidos na pesquisa e as circunstâncias sociais em relação a esta sociedade, enfatizando 

também, as demandas sociais relativas ao processo da educação direcionada para o Campo, 

através da análise da dialética. Deste modo, a pesquisa está pautada no método de análise do 

Materialismo Histórico Dialético (MHD), doravante MHD, o qual possibilita que a realidade seja 

apreendida por intermédio das suas múltiplas determinações. 

                                                             
1 Termo utilizado para identificar as organizações e os grupos que desempenham algum papel, direto ou indireto, na 

arena política.  
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Trata-se de uma pesquisa organizada em uma abordagem quanti/qualitativa e de análise 

documental, buscando analisar o impacto das ações do PRONERA desenvolvidas pela UESB, no 

campus de Vitória da Conquista, no marco temporal de 2004 a 2013 para os sujeitos que foram 

beneficiados pelo Programa, através das percepções e análises da Equipe Técnica, dos 

Professores e dos Beneficiários para a Região Sudoeste da Bahia, bem como compreender as 

complexidades contidas na trajetória do PRONERA/UESB, abordando suas relações com os 

Movimentos Sociais e Sindicais e os entes governamentais que determinam a execução de uma 

política pública, como o PRONERA.  

Portanto, por ser uma pesquisa inédita, acreditamos na relevância da mesma para a 

academia e a comunidade acadêmica a nível regional e nacional, pois o presente trabalho 

possibilitará trazer respostas importantes, até então desconhecidas a respeito do comportamento e 

comprometimento organizacional dos servidores, docentes e discentes em uma instituição 

pública.  

Além desta Introdução, o primeiro capítulo desta Dissertação, intitulado “Aspectos 

Teóricos e Metodológicos da Pesquisa” discorre sobre a metodologia utilizada, a qual está 

relacionada aos três grupos investigados, evidenciando as reivindicações da sociedade civil por 

uma educação que faça frente aos desafios impostos pela sociedade capitalista e suas 

contradições, sendo que a UESB desempenha papel preponderante na produção e sistematização 

do conhecimento voltado para a Educação do Campo.  Este capítulo aborda ainda sobre os atores 

(sujeitos) da pesquisa, o espaço pesquisado, os instrumentos utilizados, a abordagem da pesquisa, 

a pesquisa de campo e a escolha do método de pesquisa (Estudo de Caso), que tem o objetivo de 

aprofundar o conhecimento e realizar investigação dos fenômenos, de acordo com o contexto 

real. No sentido de fundamentar essa investigação, utilizou-se o método do MHD para entender 

os processos sociais e as contradições referentes ao PRONERA/UESB, no decorrer da trajetória 

especificada. 

O capítulo aborda também, o método de Estudo de Caso no PRONERA/UESB na 

perspectiva marxista, enfocando as relações das políticas educacionais e suas analogias com o 

Estado, embasando-se teoricamente no MHD para analisar os fenômenos empíricos através das 

categorias metodológicas e de conteúdo do método. 

No segundo capítulo, denominado “Estado Capitalista, a Política Educacional e a 

Educação do Campo: visão do capital” é realizada uma abordagem sobre a forma de como o 
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modelo hegemônico vigente encara e enfrenta a articulação para a concepção, implantação e 

implementação de uma política pública educacional, principalmente quando direcionada aos 

sujeitos do campo. No decorrer do capítulo é abordado também sobre as políticas educacionais do 

campo frente à lógica mercantilista e capitalista, as políticas públicas e suas tipologias, o 

PRONERA no Ciclo das Políticas Públicas, outras considerações avaliativas do PRONERA e o 

caso da 2ª Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária (PNERA). 

O terceiro capítulo, denominado “O PRONERA como Política Pública no Estado 

Capitalista”, analisa o processo de aparelhamento ideológico do Estado e o papel deste como 

agente regulador do sistema do capital. Aborda o papel do Estado como estrutura totalizadora das 

relações sociais, políticas e econômicas, por intermédio da superestrutura ideológica, 

influenciando diretamente nas regras sobre as políticas educacionais. O capítulo aborda também, 

sobre a importância dos movimentos sociais, notadamente do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) no enfrentamento dessas relações estatais e o papel do 

PRONERA/UESB neste contexto e seus princípios, como política de Educação do Campo. 

O capítulo aborda ainda a origem, estrutura, o funcionamento e as características do 

PRONERA, no sentido de abordar o processo de criação do PRONERA, seus objetivos, estrutura 

organizacional, a proposta da política pedagógica e seus beneficiários no Programa indutor da 

consolidação da Educação do Campo, em contraponto aos ditames e regras sobre a política 

educacional proposta pelo Estado. O capítulo aborda o papel pedagógico do MST para a 

constituição de uma educação contra o modelo hegemônico do Estado. 

Ainda no decorrer do terceiro capítulo faz-se uma abordagem acerca dos desafios e 

conquistas da Educação do Campo e sua relação com o PRONERA, discutindo as pressões 

sociais em prol da implantação e implementação de políticas sociais, a exemplo da Educação do 

Campo no contraponto das forças empreendidas pelo Estado capitalista e regulador, destacando o 

papel da Educação do Campo como política inclusiva e norteada por meio das Resoluções, 

Decretos e Diretrizes que ratificam as normas dessa Educação nos trâmites burocráticos da 

administração pública Federal e Estadual na relação direta do Programa, como Projeto 

Pedagógico em prol do campo. 

O capítulo destaca a diferenciação entre Educação do Campo e Educação Rural, como o 

Encontro Nacional de Educação na Reforma Agrária (ENERA) contribuiu como ação política e 

efetiva da sociedade civil organizada para que os moradores do campo tivessem direito à 



21 

 

educação, com destaque para o papel do protagonismo fundamental do MST nas articulações 

para a criação do PRONERA, a gestão participativa desse Programa e os princípios fundamentais 

que o norteiam. 

O quarto capítulo, intitulado “Redes de Políticas Públicas na Educação do Campo: um 

Estudo de Caso sobre o PRONERA/UESB” ressalta a importância do entendimento e da 

investigação sobre as redes de políticas públicas, com vistas no atendimento das demandas 

urgentes da sociedade para a consolidação e a ampliação de um projeto público de Educação do 

Campo. As redes de políticas públicas relacionadas à Educação do Campo são discutidas 

também, neste capítulo por meio de uma abordagem metodológica voltada para a análise dos 

sistemas e das organizações que envolvem a UESB, o PRONERA, INCRA, PRONERA/UESB e 

demais atores envolvidos.  

No capítulo quinto, cujo título é “O Caso do PRONERA/UESB: análise quantitativa e 

qualitativa” são apresentadas as contribuições do enfoque marxista para as pesquisas sobre as 

políticas educacionais, o estabelecimento e as análises das conexões e informações dos dados 

quantitativos coletados, bem como os resultados da pesquisa quantitativa e os procedimentos de 

apuração, mensuração e análise dos dados, utilizando como suporte de análise o software SPSS. 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise qualitativa, obtidos através das 

entrevistas realizadas com os três (03) atores (sujeitos) participantes da pesquisa. As entrevistas, 

cuja duração variou de quarenta e cinco (45) a sessenta (60) minutos, foram gravadas com o 

consentimento dos participantes. Destaca-se que as informações obtidas consentiram a realização 

do cruzamento das informações e o confronto dos discursos na captação dos dados de maior 

relevância, propiciando a filtragem dos elementos mais relevantes que elucidariam o objeto 

estudado. 

Por fim, são apresentadas as “Considerações Finais” com ênfase nos resultados e nas 

principais constatações desta pesquisa, no sentido de responder à problemática formulada junto 

aos três (03) sujeitos investigados à luz do referencial teórico do MHD e suas categorias de 

análise. O referido tópico aborda como a concepção teórico-metodológica do MDH consistiu em 

um instrumento importante para que o pesquisador procurasse empreender-se na análise do 

PRONERA/UESB como “concreto real”, desvelando a essência deste Programa como política 

pública, na perspectiva de totalidade, explicando suas lógicas e contradições de maneira crítica 

dessa política pública com viés na modificação da estrutura social. 
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Procurou-se com a presente investigação entender e descrever as percepções existentes 

entre a Equipe Técnica, Professores e Beneficiários em relação aos cursos realizados pelo 

PRONERA/UESB no período de 2004 a 2013, em torno da problemática, envolvendo as 

percepções destes atores (sujeitos) no contexto das políticas públicas, notadamente a política de 

Educação do Campo. 

O PRONERA representa a vertente de uma política pública de educação capitaneada pelo 

governo federal, tendo sido protagonizada por meio do planejamento e ação dos movimentos 

sociais em prol de uma educação para atender aos assentados (as) de áreas da Reforma Agrária 

(MOLINA, 2008). Surgiu das contradições do sistema capitalista como novo paradigma 

denominado de Educação no Campo, valorizando os sujeitos trabalhadores, suas particularidades, 

contradições e a cultura como práxis, havendo um contraponto ao paradigma da Educação Rural 

formal, vinculada aos interesses do capitalismo agrário e do agronegócio, implicando no avanço e 

no fortalecimento das políticas de esvaziamento do campo. 

De acordo com Marialva (2011), a dialética de um “Estado Mínimo” socialmente, 

proposto pelo modelo neoliberal existente no Brasil, em detrimento de um “Estado Máximo” 

economicamente, reforçou o processo de reforma do Estado e promoveu cortes orçamentários nas 

políticas públicas, dentre elas, as educacionais e, sobretudo, a Educação do Campo que sempre 

foi remediada através de projetos, programas emergenciais e sem continuidade, com ações 

aplicadas e percepções de educação regularizadas na realidade do meio urbano, não sendo um 

espaço preferencial de execução institucionalizada. 

O aspecto acima abordado irá aparecer intensamente enquanto forma de pressão no 

exercício do direito de cidadania em uma apontada sociedade para a construção das “carências” 

direcionadas às políticas sociais no âmbito do Estado capitalista. Para Offe e Ronge (1984, p. 

125) as políticas públicas (sociais) do Estado capitalista serão definidas como: “o conjunto de 

estratégias mediante as quais se produzem e reproduzem constantemente o acordo e a 

compatibilidade entre essas determinações estruturais, sendo que só existiria uma (e somente 

uma) estratégia geral de ação do Estado”. Desse modo, as políticas públicas criam as condições, 

segundo as quais cada cidadão seja incluído nas relações de troca. 

O desenho apresentado pelo Estado leal ao modelo neoliberal impede a realização de 

qualquer ação estatal, especialmente, no tocante às das políticas sociais educacionais direcionadas 

para a Educação do/no Campo, como o PRONERA. No modelo ideológico neoliberal, as 
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políticas sociais praticadas pelo Estado tendem a aumentar seus gastos, resultando no aumento da 

pressão fiscal sobre os setores que detêm o capital, implicando assim, no não favorecimento 

diretamente dessas políticas. 

Considera-se que a investigação ora proposta possui relevância acadêmica e social. No 

âmbito acadêmico, observa-se que ainda existe uma lacuna quanto à necessidade de 

aprofundamento de estudos para avaliação da gestão do PRONERA à luz do que se pretende 

analisar durante o curso de Mestrado Acadêmico em Educação ofertado pela UESB. Ressalta-se 

que ao consultarmos o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, bem como sites acadêmicos 

como a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), dentre outros, não encontramos nenhum trabalho de pesquisa 

publicado que tenha investigado conjuntamente a Equipe Técnica, os Professores e Beneficiários, 

tendo com matriz de análise o Ciclo das Políticas Públicas, o contexto social, econômico, 

político, cultural e pedagógico dos projetos executados no período de 2004-2013, no PRONERA. 

No âmbito social, tem-se observado que os brasileiros, de uma forma geral, têm clamado 

por aumento e dilatação das políticas públicas, notadamente na área de educação, mas estas têm 

se direcionado, principalmente para as cidades em detrimento do campo, deixando sem 

atendimento os moradores da zona rural e de assentamentos, oriundos da Reforma Agrária que 

demandam por escolarização desde a alfabetização de jovens e adultos até o Ensino Superior. 

(INCRA, 2004). 
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

  

A metodologia utilizada foi a quanti/qualitativa, de natureza exploratória. Considerando o 

escopo da investigação e primando por responder a questão central da pesquisa, bem como 

alcançar os objetivos estabelecidos, investigando os três (03) grupos (Equipe Técnica, 

Professores e Beneficiários) do PRONERA da UESB, foi realizada por meio do Estudo de Caso, 

cujo método utilizado para análise foi o MHD, através da análise das suas categorias de conteúdo 

(mediação, práxis, contradição, trabalho, forças produtivas, etc.) e da categoria totalidade 

(universal, particular e singular), visto que o método marxista por si só já contempla as análises 

qualitativa e quantitativa, em relação às políticas educacionais, a exemplo do PRONERA/UESB. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a revisão de literatura sobre as pesquisas já 

realizadas, consultando o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), observando como recorte temporal o período de 1998 a 

2017, bem como análise documental, entrevistas semiestruturadas e questionários do tipo 

surveys
2
. 

 

1.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os dados das pesquisas quantitativa e qualitativa foram coletados junto à Equipe Técnica, 

Professores e Beneficiários envolvidos na pesquisa, conforme descrição realizada nas Etapas do 

Estudo de Caso. 

 

1.2 Espaço da Pesquisa 

 

O espaço da pesquisa abrangeu a UESB, através do Centro de Aperfeiçoamento 

Profissional (CAP), a Superintendência Regional do INCRA na Bahia, bem como algumas 

localidades em que os ex-discentes alvo da pesquisa residem. 

 

 

 

                                                             
2
 Pesquisas. 
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1.3 Instrumentos de Pesquisa 

 

No Estudo de Caso fez-se uso das seguintes ferramentas de software: a) NVivo 8 Service 

Pack 4
3
 como suporte externo para compreender o processo de Análise de Conteúdo, em pesquisa 

de natureza qualitativa, a ser utilizada nos três (03) grupos pesquisados; b) Utilizou-se o 

Framework i* (i star)
4
, mediante uso da Ferramenta OME3 para modelagem organizacional dos 

ambientes interno e externo ao objeto de estudo (PRONERA/UESB) para modelagem de dados 

relacionados aos grupos pesquisados; c) Utilizou-se a Ferramenta BizagiModeler
5
 para 

modelagem dos processos de gestão do PRONERA/UESB dos grupos pesquisados; d) Foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas aos grupos pesquisados; e) Foram utilizados questionários 

estruturados para aferição de dados relacionados aos Técnicos, Professores e discentes 

Beneficiários; f) Utilizou-se o Software IBM SSPS Statistics,
6
 versão 20, para análise dos dados 

quantitativos obtidos pelos grupos analisados; g) Foram utilizados Softwares do pacote office 

(Word, Excel, Power Point, Access) para tabulação de dados e informações referentes aos três 

grupos. 

Os objetivos da nossa pesquisa, juntamente com os seus fundamentos epistemológicos e 

filosóficos e as buscas empíricas e documentais permitem ampliação na análise dos dados. A 

amplitude e dimensão que determinadas pesquisas apresentam, em termos quantitativos e 

qualitativos das fontes e dados, possibilitam a utilização de softwares e programas estatísticos 

computacionais para fundamentar e trabalhar com as informações e as especificidades da 

pesquisa, objetivando investigar suas relações e vinculações com outras informações e o contexto 

universal da investigação. A utilização de softwares e programas estatísticos não exime a 

compreensão da fala dos sujeitos e suas ações em que os mesmos se encontram e qual a função 

que eles desempenham na sociedade, procurando, assim, perceber a realidade cedida por esses 

sujeitos e pelos documentos estudados, sem perder de vista a compreensão de que essa realidade 

tem como determinante os contextos materiais, realizados pelos sujeitos que por sua vez, 

também, são determinados por eles. 

                                                             
3
 Software utilizado para análises qualitativas que possibilita trabalhar com sons e imagens. 

4
 Software de modelagem adequada para a representação de um sistema, a fim de compreender o domínio do 

problema apresentado. 
5
 Ferramenta que possibilita a criação de fluxogramas, mapas mentais e diagramas em geral. 

6
 Software de análise preditiva e estatística utilizado para abordagens de processos analíticos, coleta de dados e 

relatórios.  
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Dentro desta ótica, a metodologia construída na pesquisa em tela buscou não se pautar na 

simples análise comparativa e individualista, principalmente, em relação ao referencial teórico e 

documental do PRONERA e dos cursos desenvolvidos pela UESB, no período proposto nesta 

pesquisa. Paralelamente, a pesquisa não aponta apenas as contradições, mas também, analisa de 

forma inequívoca a percepção dos sujeitos objeto de estudo, em relação aos projetos do Programa 

já executados, procurando verificar como estes se encontram imersos em alguma plataforma 

ideológica constituída, hegemonicamente estabelecida, ou não, e que possa determinar ações e 

outros discursos. Ainda com relação à pesquisa, procura-se verificar e/ou abordar, de maneira 

substancial, as contraposições que emergem nesse campo, gerando contra ações e contra 

discursos, através das posições antagônicas ao estabelecido pelos sujeitos nas relações sociais e 

suas distintas situações.  

Face ao que foi exposto, este trabalho teve também como objetivo apresentar os exemplos 

dos modelos do Framework i star que estão sendo utilizados em uma pesquisa de Pós-Graduação 

que, entre outros objetivos, busca analisar a estrutura de funcionamento do PRONERA com 

embasamento em um Estudo de Caso realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB). Desse modo, buscou-se também resposta para a seguinte questão de pesquisa: como 

explicar a estrutura de funcionamento do PRONERA/UESB à luz da modelagem organizacional, 

no sentido de analisar as políticas públicas (policy analysis), em uma rede de políticas públicas 

(policy network), com o Framework i star? 

Para melhor entendimento da estrutura da modelagem organizacional foram formulados 

os seguintes objetivos norteadores para a presente investigação: Correlacionar a estrutura de 

funcionamento do PRONERA/UESB com um arcabouço teórico inerente à análise e às redes de 

políticas públicas; e exemplificar o uso dos modelos de Dependência Estratégica 
7
(Strategic 

Dependence) e de Razão Estratégica 
8
(Strategic Rationale) para a modelagem do Estudo de Caso 

em questão. 

Trata-se de uma investigação com significativa relevância acadêmica e social, uma vez 

que foi possível apresentar uma estratégia metodológica integrada aplicada à análise de uma 

política pública de Educação do Campo, resultando na geração de modelos quantitativos e 

                                                             
7
 Modelo que visa capturar a estrutura intencional nos processos, em vez dos modelos de processos usuais não 

intencionais e não estratégicos de atividades e entidades. 
8
 Modelo que fornece uma descrição intencional de processos em termos de elementos de processo e a lógica por trás 

deles. 
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qualitativos que ajudam no entendimento da estrutura e do funcionamento da política pública, 

alvo desta investigação. 

 

1.4 Abordagem da Pesquisa 

 

 Foram empregadas abordagens quantitativas e qualitativas. Para a primeira abordagem, 

utilizou-se a análise comparativa de dados e estatística e para a segunda foi realizada Análise de 

Conteúdo com suporte complementar na análise, com base no MHD, observando as fases de pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. (BARDIN, 

2011). 

 

1.5 Etapas do Estudo de Caso 

 

O Quadro 01 apresenta as etapas e atividades previstas para o Estudo de Caso: 

 

 QUADRO 01 – Etapas e atividades previstas para o Estudo de Caso 

ETAPAS 

 

ATIVIDADES 

01 – Concepção do Caso (Reflexão) - Escolha do objeto de estudo; 

- Escolha da questão de pesquisa; 

- Seleção de perspectivas paradigmáticas. 

02 – Planejamento do Caso 

  

- Seleção do contexto; 

- Seleção de estratégias (qualitativa e 

quantitativa); 

- Realização de pesquisas exploratórias; 

- Escrita preliminar da metodologia 

(Anteprojeto). 

03 – Pesquisa de Campo  

 

- Seleção das fontes de pesquisa; 

- Coleta de dados e informações; 

04 – Estabelecimento de conexões de 

dados e informações 

- Análise preliminar de dados e informações.  

05 – Descrever os resultados  - Análise dos dados e informações. 

06 – Apresentação dos resultados - Redação final da Dissertação. 

  Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Na Etapa 01 (Concepção do Caso - Reflexão), foram realizadas pesquisas exploratórias 

para elaboração do projeto para a qualificação e defesa. Na Etapa 02 (Planejamento do Caso), as 

ações foram definidas no sentido de nortear a execução e construção dos resultados do Estudo de 

Caso. Já na Etapa 03 (Pesquisa de campo - Seleção das fontes voltadas para o universo e a 

amostragem), foram realizadas pesquisas qualitativas (com amostragens não estatística) e 

pesquisas quantitativa (com amostragem estatística). 

Com relação às pesquisas qualitativas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, as 

quais estavam direcionadas para os três (03) sujeitos da Equipe Técnica, sendo um que atuou no 

período 2001-2009, e dois (02) referentes ao segundo período entre os anos de 2009 a 2013, 

objetivando compreender o panorama geral da implantação e implementação do Programa na 

UESB. Optamos por entrevistar a Coordenadora Geral do primeiro período, e a Coordenadora 

Administrativa no segundo período. 

Em relação aos Beneficiários, foram entrevistados três (03) alunos que residem na Região 

Sudoeste da Bahia, escolhidos aleatoriamente, observando que as entrevistas procuraram abarcar 

os sujeitos dos movimentos sociais e sindicais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura                                                          

(FETAG). No tocante aos Professores, foram entrevistados dois (02) que têm vínculo com a 

UESB e um (01) que é indicado pelos movimentos sociais e sindicais (indicação sindical aqui 

representada pela FETAG), de cada curso realizado para a composição da amostra selecionada 

nessa investigação. 

A análise e tratamento dos dados coletados nas entrevistas passaram pelo mesmo processo 

realizado com a análise quantitativa. Dessa forma, a pesquisa de ordem qualitativa procurou 

responder questões específicas, ocupando-se com o grau da realidade não mensurado, ou seja, 

que não se pode quantificar. Ela atua com o universo das significações, das aspirações, crenças e 

motivos. 

Esse elenco de acontecimentos humanos pode ser entendido como componente das 

relações sociais, à medida que os sujeitos sociais se caracterizam pela maneira de agir e expressar 

suas ideias, bem como em suas realizações, dentro da realidade vivenciada. 

As pesquisas de caráter qualitativo representam uma atividade artesanal que não se abstrai 

do caráter criativo, sendo realizada, necessariamente, por uma linguagem baseada em 

proposições, conceitos, técnicas e métodos construídos em ritmo próprio.  
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Por sua vez, no âmbito quantitativo, os questionários foram aplicados e respondidos pelos 

grupos alvo da investigação, ou seja, Equipe Técnica, Professores e Beneficiários. Nessa etapa foi 

aplicada a pesquisa de levantamento, com amostra aleatória.  

Os questionários foram enviados para todos os Beneficiários que deixaram contato 

pessoal (telefone, e-mail, etc.), no total de 15 (quinze), sendo que foram devolvidos 05 (cinco) 

questionários totalmente preenchidos. Com relação aos Técnicos e Professore, foram enviados 10 

(dez) questionários por categoria para todos os sujeitos que residem em Vitória da Conquista e 

cidades do Estado da Bahia. Foram devolvidos 05 (cinco) questionários totalmente preenchidos 

referentes aos Técnicos e 05 (cinco) questionários referentes aos Professores. 

De acordo com Minayo (1996), os questionários aplicados como métodos quantitativos 

têm o objetivo de revelar dados, indicadores quantificáveis e tendências observáveis, produzindo 

modelos teóricos abstratos com superior aplicabilidade prática. Dessa forma, suas investigações 

evidenciam a regularidade dos fenômenos. 

Nesse contexto, os questionários fechados possuem a eficiência necessária para a 

obtenção de informações de caráter quantitativo, bem como o esclarecimento de questões com 

elevado grau de complexidade para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas na área 

acadêmica. Ademais, os questionários contribuem com a mensuração do grau de satisfação do 

objeto estudado, garantem o anonimato, além de assegurarem integral uniformidade pelas 

questões padronizadas.  

De acordo com Ferreira (2015), há que se considerar que as metodologias empregadas nas 

pesquisas apresentam etapas diferentes nos vários espaços do conhecimento. No contexto da 

Educação do Campo, as percepções de estruturação qualitativas e quantitativas abrangem um 

novo cenário para o pesquisador. Nesse sentido, é importante compreender a utilização desses 

distintos métodos de pesquisas, como roteiros que nos propiciam a visão de uma gama de 

possibilidades investigativas, notadamente, pela razão da Educação do Campo ter, entre outros, 

os sujeitos sociais como objeto de pesquisa. 

A esse respeito, Minayo (1996), argumenta que: 

  

[...] a grande questão em relação à quantificação na análise sociológica é a sua 

possibilidade de esgotar o fenômeno social. Corre-se o risco de que um estudo 

de alto gabarito do ponto de vista matemático ou estatístico, em que toda a 

atenção se concentre na manipulação sofisticada dos instrumentos de análise - 

portanto, competente do ponto de vista estatístico - despreze aspectos essenciais 
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da realidade. E muitas vezes teremos uma ‘resposta exata’ para ‘perguntas 

erradas ou imprecisas. (MINAYO, 1996, p. 30). 

 

Isto nos leva a observar, na perspectiva de Appolinário (2011, p. 150), que a pesquisa 

quantitativa realizada por meio de questionários fechados é a modalidade em que “variáveis 

predeterminadas são mensuradas e expressas numericamente. Os resultados também são 

analisados com o uso preponderante de métodos quantitativos, por exemplo, estatístico”. 

Em consonância com as hipóteses apresentadas por Max Weber (2005) para o 

desenvolvimento do raciocínio sociológico, no tocante aos tratamentos das análises qualitativas e 

quantitativas no escopo das Ciências Sociais, Freund (1987) assegura que o caráter da 

objetividade era uma característica basilar de Max Weber, o qual se fazia conhecer no recorte de 

um objeto de estudo ou na elaboração de instrumentos de pesquisa claros para a definição deste 

objeto. 

Na visão de Marx (apud MINAYO, 1996) e dos pressupostos da sua dialética marxista 

quanto à problemática da abordagem quantitativa e qualitativa, estes dois aspectos são eficazes ao 

entendimento da realidade humana, pois, 

 

[...] a qualidade dos fatos e das relações sociais são suas propriedades inerentes, 

e que quantidade e qualidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se 

assim a dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, macro/micro, 

interioridade e exterioridade com que se debatem as diversas correntes 

sociológicas. Portanto, em relação à abordagem qualitativa, o método dialético, 

como diz Sartre, recusa-se a reduzir. Ele ultrapassa conservando. (MINAYO, 

1996, p. 11-12). 
 

De acordo com Rodrigues e Limena (2006, p. 89), a pesquisa quantitativa é entendida 

quando: 

 

[...] a abordagem está relacionada à quantificação, análise e interpretação de 

dados obtidos mediante pesquisa, ou seja, o enfoque da pesquisa está voltado 

para análise e a interpretação dos resultados, utilizando-se da estatística. 

Portanto, empregam-se recursos e técnicas estatísticas, como porcentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc. Também são utilizados programas de computador capazes de 

quantificar e representar graficamente os dados. 

 

Frisa-se que o questionário enquanto caráter empírico nas distintas técnicas de coletas de 

dados pode ser definido, conforme Gil (1999, p. 128) “como a técnica de investigação composta 
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por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc.”. 

  

1.6 A Pesquisa de Campo 

 

Em conformidade com o princípio marxiano de que o concreto é concreto visto que se 

apresenta como síntese das múltiplas determinações, tem-se que a unidade no diverso como 

resultado e como ponto inicial da observação imediata e da representação, tendo assim, na 

investigação empírica, envolta em uma fração da realidade, a análise de um aspecto das relações 

sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais, constituindo-se na sua representação 

histórica, que são construídas no âmbito da sociedade. (MARX, 2003). 

Interpretar a realidade investigada é o mesmo que entendê-la como um componente que 

não se conclui em suas próprias dimensões, porém encontra-se envolto e cercado por outros 

elementos da realidade social, dos quais não podem ser desconsiderados. Portanto, entender-se o 

concreto não como um dado empírico, porém, existindo como uma totalidade articulada, já 

construída e em construção. (GAMBOA, 2007). 

Os pressupostos teóricos dessa análise fundamentam e respaldam a metodologia empírica 

utilizada na pesquisa de campo por intermédio dos instrumentos já utilizados na análise 

quantitativa e os que foram utilizados na análise qualitativa.  

Além das entrevistas e questionários, utilizou-se de pesquisa documental, com análise de 

documentos oficiais em arquivos existentes no Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP), 

Campus de Vitória da Conquista (UESB), em arquivos permanentes da Superintendência 

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do Estado da Bahia 

e legislação inerente ao PRONERA. 

Segundo Lélis (2006, p. 20), 

 

Na interpretação dos documentos buscamos realizar o exercício analítico de 

expressão, paciência, parcimônia, bom senso e crítica. Ler além do que está 

escrito, sem com isso perder ou desvirtuar o que foi registrado, exige disciplina, 

adoção de técnicas adequadas, além de conhecimento da realidade em questão. 

Não por acaso é ponto de convergência na área da pesquisa que um pesquisador 

deve conhecer, por meios diversos, o objeto em foco, para que não se perca em 

equívocos e interpretações parciais. 
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Ressalta-se que também foram analisados documentos relacionados com os cursos 

conveniados e executados na parceria INCRA/PRONERA/UESB no período de 2004 a 2013, 

procurando entender o aporte orçamentário e financeiro inerente a cada curso conveniado, assim 

como evidenciar as dificuldades e contradições de ordem financeira, técnica e administrativa 

ocorridas neste período, em consonância com as gestões direta e indireta dos agentes 

governamentais. 

 

1.7 O Método de Estudo de Caso no PRONERA/UESB: perspectiva Marxista 

 

No âmbito das políticas públicas para a área educacional é preciso realizar análises mais 

aprofundadas da gestão do PRONERA. Nesse contexto, a UESB através do CAP, executa ações 

pedagógicas e administrativas intrínsecas ao PRONERA desde o ano de 2001, propiciando a 

formação escolar de jovens e adultos oriundos de assentamentos das áreas de Reforma Agrária, 

do Governo Federal e do Crédito Fundiário, vinculado ao Governo do Estado da Bahia. 

Cabe destacar que o CAP já realizou o processo formativo e a capacitação de vários 

jovens e adultos provenientes das regiões Sul e Sudoeste da Bahia, Chapada Diamantina e Norte 

de Minas Gerais no marco temporal de 2001 a 2013, por meio de cursos de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e do Nível Médio Integrado ao Técnico. 

Deste modo, ressaltamos ainda a nossa atuação direta e/ou indireta como gestor nas ações 

administrativas, pedagógicas e técnicas, através da Coordenação do CAP, na elaboração dos 

projetos desenvolvidos pela UESB e submetidos ao INCRA para posterior aprovação e 

implementação, que culminaram com a execução e conclusão dos cursos voltados para a EJA e o 

Nível Médio. 

As transformações que ocorrem em todo o mundo, especialmente nas esferas econômicas, 

socioculturais, científicas e tecnológicas têm refletido, de maneira direta, em todos os liames das 

instituições públicas, especialmente nas de Ensino Superior, sobretudo, em virtude das exigências 

sempre crescentes das demandas sociais por parte da sociedade civil organizada, requerendo os 

ajustes necessários. Diante disso, a imposição por meio da sociedade civil promove reclames por 

novas concepções de educação, a exemplo da Educação do Campo, promovendo também, a 

ressignificação no sentido de fazer frente a esse novo cenário nos quais apontam a 
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responsabilidade das instituições de ensino superior, a exemplo da UESB, buscando o sentido 

verdadeiro de uma sociedade com justiça social, solidária e ética. 

Neste sentido, a universidade constitui o lócus privilegiado para sistematizar e produzir o 

conhecimento das várias ciências e da cultura universal, definindo prioridades e ações no 

contexto histórico, cultural e social na qual está inserida. Conquanto, a universidade não possua o 

poder de propiciar as mudanças reivindicadas pela sociedade, a relativa autonomia que ela possui, 

consente em abrigar o livre pensar e estabelecer perspectivas pedagógicas, culturais e filosóficas 

na sustentação do seu cotidiano.    

O contexto empírico deste estudo constitui a Equipe Técnica e os Professores da UESB, 

bem como os Beneficiários (discentes) que participaram dos cursos oferecidos por esta 

Instituição de Ensino Superior (IES), constituindo metodologia investigativa do Estudo de Caso, 

que carece de ser contextualizado a partir da disposição e ação do PRONERA. Cabe destacar que 

a UESB é uma IES do Governo do Estado da Bahia, reconhecida nacionalmente pela excelência 

dos cursos oferecidos, possuindo atualmente, quarenta e sete (47) Cursos de Graduação nas 

diversas áreas de conhecimento nos três (03) campi (Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga), 

vinte (20) Cursos de Mestrado e cinco (05) Doutorados próprios. 

Em referência aos cursos conveniados entre o INCRA/PRONERA/UESB, os movimentos 

sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Movimento dos 

Trabalhadores Desempregados (MTD) e Sindical (FETAG), parceiros nos projetos conveniados e 

executados pela UESB através do CAP, apresentaram suas demandas junto à Superintendência 

Regional do INCRA na Bahia (SR-05) inerentes ao quantitativo de beneficiários a serem 

matriculados nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas modalidades de 

Alfabetização 1º segmento (1ª a 4ª série), Escolarização 2º segmento (5ª a 8ª série) e os cursos 

nas modalidades de Ensino Médio-Técnico de Agente Comunitário de Saúde, Agropecuária, 

Gestão Agrícola e Técnico em Enfermagem realizados pelo CAP/UESB no período de 2001 a 

2013, perfazendo o total de dois mil trezentos e oitenta e dois (2.382) alunos concluintes. Em 

relação ao período estipulado para esta pesquisa (2004/2013), o total de alunos concluintes foi de 

dois mil cento e sessenta e oito (2.168) na modalidade da EJA (1º e 2º segmento) e de duzentos e 

quarenta e dois (242) na modalidade Médio-Técnico. (CAP, 2015).  

O CAP é um órgão complementar da UESB, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (PROEX), que tem como objetivos principais o incentivo à 



34 

 

implementação de programas e projetos que visem à qualificação e à requalificação de jovens e 

adultos, sobretudo, por intermédio do incremento de ações pedagógicas, administrativas e 

técnicas próprias aos cursos do PRONERA.  

O histórico das ações acadêmicas e sociais desenvolvidas pela UESB ao longo da sua 

trajetória referencia esta IES como polo produtor e indutor de conhecimentos, não somente nos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos, como também na manutenção e consolidação 

de todos os cursos do PRONERA já realizados nas suas diversas modalidades. Dessa forma, esta 

pesquisa procura delinear, no marco temporal proposto, a trajetória do PRONERA/UESB através 

das análises propostas, quais sejam quantitativas e qualitativas. 

A análise qualitativa é indicada para a pesquisa na área social. Para Haguette (1997), essa 

modalidade de análise dá destaque nas especificidades de um fenômeno em termos de suas 

origens e de sua razão de ser. Para Richardson (1999) e Minayo (1996), as pesquisas qualitativas 

servem de meio para maior aprofundamento nas reflexões, uma vez que há possibilidade de 

contato direto do (a) pesquisador (a) com o objeto de estudo. Por sua vez, segundo Dias (2000), a 

análise quantitativa é recomendada quando existe a necessidade de se realizar medidas 

quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras de uma população, servindo para 

testar construções de caráter científico e hipóteses a partir de medidas numéricas, ou buscar 

padrões numéricos relacionados a conceitos cotidianos. 

 Nesse sentido, em um Estudo de Caso, integrar as análises qualitativa e quantitativa 

contribui significativamente para a complementaridade na investigação de uma determinada 

realidade, favorecendo a validade e confiabilidade do estudo. (SERRANO, 2004). 

A escolha pelo método de Estudo de Caso tem como propósito aprofundar conhecimento. 

Yin (1989, p. 23) afirmou que o Estudo de Caso “é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente [...]” e “[...] onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas”. Portanto, é um método bastante adequado para responder às questões "como" e 

"porque", gerando relevantes análises de resultados, ao invés de se realizar apenas análises 

fundamentadas em frequências ou incidências.  

A pretensão com o uso do método citado é: a) Analisar uma situação complexa para ser 

abordada pelos surveys; b) Preservar as características específicas inerentes ao caso estudado, 

compreendendo a complexidade da gestão do PRONERA; c) Proceder ao resgate histórico da 
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trajetória do PRONERA na instituição alvo do Estudo de Caso; d) Analisar as ações que o 

PRONERA desenvolveu na UESB, no marco temporal estabelecido para a investigação; e) 

Analisar o planejamento, a implementação, o controle e a avaliação das fases preconizadas no 

ciclo do PRONERA; e, f) Possibilitar o uso de múltiplas fontes de dados e métodos de coleta, 

como entrevistas, questionários, registro de áudio e análise documental, dentre outras. 

Para nossa análise utilizamos as categorias da dialética marxista, cuja perspectiva é 

iniciada a partir de uma inquirição ontológica do ser para a compreensão da realidade. Sendo 

assim, a demonstração ontológica apropriada para a edificação das paisagens de mundo presume 

conceber a maneira de ser e suas influências com outros seres. (LUKÁCS, 2004). 

Em conformidade com Masson (2012), frequentemente o ser se apresenta de maneira 

alterada, visto que a apresentação contínua não manifesta o que verdadeiramente é primordial no 

aspecto ontológico. Todavia, deve-se iniciar da imediaticidade da vida ordinária, no sentido de 

entender a autenticidade do ser e, mesmo que as evidências imediatas propiciem substrato da 

natureza do real, faz-se imperativo que a realidade torne-se acessível para a realidade dos 

experimentos do cotidiano. 

Lukács (2010, p. 171 apud MASSON, 2012) esclarece que “[...] o ser só pode ser 

abordado como ser se for objetivamente determinado em todos os sentidos. Um ser privado de 

determinações é apenas produto do pensamento: uma abstração de todas as determinações [...]”. 

Essa afirmação remete a ocorrência de que os aspectos reais acontecem de forma autônoma no 

pensamento dos seres. Na conceituação marxista, as categorias se constituem pelas formas 

vinculadas ao ser, isto é, são consignações da própria existência, sendo que a primazia pelos 

aspectos ontológicos são postos como ponto central de fomento e não as proposições 

gnosiológicas. Tem-se também, que os aspectos primários da ontologia dos fatores objetivos 

distinguem a abordagem marxiana das proposições do conhecimento, os quais outorgam 

unilateralmente a preferência do sujeito, e como ocorreu na transformação do mundo mediévico 

para o mundo da modernidade, com a instituição no centro do sujeito. (Ibid.). 

Desse modo, os aspectos marxianos prosseguem com o centro das relações objetivas, 

porém, em um momento qualitativo distinto. Tonet (2005, p. 77) ressalta que “[...] na ótica 

marxiana, a questão dos pressupostos não é um problema meramente 

metodológico/epistemológico, mas uma problemática que articula questões relativas ao ser 
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(natureza do ser social, categorias nodais do processo social) com outras relativas [...]”, quando 

se conhece a natureza e a possibilidade para se alcançar o conhecimento. 

De modo igual Lukács (2010, p. 228 apud MASSON, 2012, p. 03) considera que deve-se 

considerar “[...] as categorias não como princípios de formação lógicos ou gnosiológicos no 

interior do conhecimento, mas como determinações do próprio ser [...]”. Tem-se que a 

objetividade é o estado inicial concreto de cada indivíduo em que as categorias são manifestadas, 

na forma de pensar a generalização do ser. Além disso, Masson (2012) afirma que “a 

universalidade e a singularidade, tendo como mediação a particularidade, nada mais são do que 

uma delimitação do ser reproduzida na consciência”. Contudo, para compreender o indivíduo, é 

necessária compreensão adequada que possa orientar a realidade, o que requisita considerar que o 

momento histórico representa a cerne de todo ser. Lukács (Ibid.) demostra também, que 

historicidade, na percepção de Marx, representa um início universal que compreende o indivíduo 

como um processo inconvertível de vários complexos. Na pesquisa científica, deve consignar a 

historicidade, ou seja, o transcurso do sujeito. O autor censura a primazia da filosofia 

predominante da teorização do saber e acrescenta que: 

 

[...] o conhecimento científico e também o filosófico devem partir da 

objetividade concreta do existente que a cada vez torna-se seu objeto e 

desembocar no esclarecimento de sua constituição ontológica. [...] Essa 

prioridade incondicional do ser em sua respectiva objetividade concreta 

determina também seu modo de conhecimento em forma generalizada, portanto, 

como categoria. (LUKÁCS, 2010, p. 327 apud MASSON, 2012). 
 

Nas assertivas de Masson (2012), tem-se que, em face dessa contingência, infere-se que 

na perspectiva marxiana, as categorias denominadas de metodológicas como práxis, totalidade, 

mediação e contradição são concebidas da metodologia dialética (método) com objetivo de 

apreender a realidade através do pensamento como uma totalidade que seja concreta, isto é, um 

todo organizado em desenvolvimento, correspondendo à objetividade das leis que são de caráter 

universal, possibilitando a investigação de quaisquer objetos e em distintas realidades. Ainda 

segundo Marx (2003, p. 218 -229), “o movimento das categorias surge como ato de produção real 

[...]. Categorias expressam aspectos fundamentais das relações dos homens entre si e com a 

natureza e são construídas através do desenvolvimento do conhecimento e da prática social”. 

Conceber os aspectos reais em sua totalidade não constitui, assim, que todos os fatos sejam 
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apreendidos, mas sim um conjunto ampliado de analogias, particularidades e minúcias que são 

observadas em uma totalidade representativa de todas as totalidades.  

A categoria mediação é essencial para o estabelecimento das vinculações entre os 

distintos aspectos que representam os aspetos da realidade.  A totalidade é encontrada por meio 

das mediações, onde os elementos, que são as totalidades parciais devem estar conexos, numa 

série de determinantes de reciprocidade que se alteram, invariavelmente. A práxis retrata a 

atividade criadora e livre, por intermédio da qual possibilita a modificação do mundo material 

nele mesmo. A contradição proporciona a modificação (movimento) que consente na conversão 

dos fenômenos. Assim, o indivíduo (ser) e o pensar transmutam-se no seu caminho histórico, os 

quais são afetados pela contradição, visto que a apresentação dos aspectos e as tendências 

distintas corroboram para que os aspectos reais mudem de uma condição qualitativa a outra. 

(MASSON, 2012). 

Kosik (2002, p. 43-44), ao fazer distinção sobre o conceito de totalidade dos fatos afirma 

que “[...] realidade como um todo estruturado, dialético, no qual um fato qualquer pode vir a ser 

racionalmente compreendido, avança nessa concepção e aponta princípios para um método que se 

propõe a compreender a realidade como uma totalidade concreta”. O autor afirma ainda que: 

 

A dialética da totalidade concreta não é um método que pretenda ingenuamente 

conhecer todos os aspectos da realidade, sem exceções, e oferecer um quadro - 

total da realidade, na infinidade dos seus aspectos e propriedades; é uma teoria 

da realidade e do conhecimento que dela se tem como realidade. A totalidade 

concreta não é um método para capturar e exaurir todos os aspectos, caracteres, 

propriedades, relações e processos da realidade; é a teoria da realidade como 

totalidade concreta. (KOSIK, 2002, p. 44). 
 

Gamboa (2007, p. 119) enfatiza, ao analisar a filosofia da práxis que, 

 

[...] só entendemos a teoria como - teoria de uma prática e vice-versa, a prática 

sempre é - prática de uma teoria. A teoria é entendida como a compreensão da 

prática. É elaborada a partir da prática, e, uma vez analisada e compreendida, 

deve voltar sobre esta em forma de estratégias de ação. Desta maneira, cumpre-

se o circuito em que o conhecimento parte da prática e volta sobre ela mesma, 

estabelecendo, dessa forma, um critério de verdade, que exige uma tensão 

dialética entre esses dois polos contrários. Uma teoria é válida à medida que 

transforma a prática, e a prática também é verdadeira à medida que transforma a 

teoria. Dessa relação dialética surge o princípio da validade do conhecimento 

como fonte de transformação da realidade: - conhecer para transformar. 
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Por sua vez, tem-se que as categorias metodológicas ocorrem com os aspectos da própria 

realidade, sendo, portanto, resoluções da existência e, conforme Masson (2012), não são objetos 

gnosioepistêmicos.  Chasin (2009, p. 89 apud MASSON, 2012, p. 05) aponta a não existência de 

uma ação de método pautada na concepção marxiana e esclarecendo que:  

 

Se por método se entende uma arrumação operativa, a priori, da subjetividade, 

consubstanciada por um conjunto normativo de procedimentos, ditos científicos, 

com os quais o investigador deve levar a cabo seu trabalho, então não há método 

em Marx. Em adjacência, se todo método pressupõe um fundamento 

gnosiológico, ou seja, uma teoria autônoma das faculdades humanas cognitivas, 

preliminarmente estabelecida, que sustente ao menos parcialmente a 

possibilidade do conhecimento, ou, então, se envolve e tem por compreendido 

um modus operandi universal da racionalidade, não há, igualmente, um 

problema do conhecimento na reflexão marxiana.  
 

Segundo Cheptulin (2004, p. 19-20) “[...] desvendar a riqueza das leis dialéticas só é 

possível se analisarmos as categorias que as refletem em sua correlação e em sua 

interdependência”. Esse autor confronta as categorias aos “conceitos que refletem as formas 

universais do ser, os aspectos e os laços universais da realidade objetiva”. (Ibid., p. 19). 

A idealização, implantação e implementação das políticas públicas, principalmente as 

políticas educacionais, sempre exigem a utilização de instrumentos analíticos e metodológicos 

com especificidades científicas que são encontradas nas proposições da obra marxista e em suas 

categorias de análise do MHD. 

Cury (1986) destaca que na atualidade, os conteúdos da obra marxiana, continuam 

válidos, visto que o formato de produção capitalista não foi suplantado, necessitando assim, de 

investigação aprofundada, dentre os quais se destacam: o antagonismo das classes, a mais valia, o 

capital, a ideologia e o trabalho. Esses conteúdos que são identificados em graus menor ou maior 

no contexto das políticas públicas explanam, de modo claro, as contradições intrínsecas à função 

do Estado e da sociedade civil nas determinações legais para a educação. Nessa concepção, 

entende-se que totalidade, mediação e contradição, são postas como as categorias denominadas 

metodológicas basilares para apreciação das políticas educacionais, sobretudo, o 

PRONERA/UESB, atendendo a sua potencialidade nas influências marcadas por interesses de 

ordem política, econômica e ideológica em que, para a plena compreensão da significância da 

política de educação, faz-se imperativo entender a lógica global que rege o modelo orgânico 

capitalista.  
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Conforme a premissa marxiana, “qualquer vida social é essencialmente prática. Todos os 

mistérios que levam ao misticismo encontram sua solução racional na práxis humana e na 

compreensão dessa práxis” (MARX; ENGELS, 2001, p. 102). Trazendo para esta discussão o 

ajuizamento da práxis como atuação humana transformadora, este ocorre de forma consciente e 

teleológica, além de apresentar a direção na perspectiva de que é possível transformar a realidade 

por meio das atitudes dos homens, em conformidade com as relações correspondentes de 

produção, idealizados como sujeitos ontologicamente sociais e propostos a fazer a história. Nessa 

perspectiva, a prática social, no contexto práxico econômico, educacional, político e cultural em 

determinado tempo e espaço históricos, enseja o ponto de início e de chegada, ou seja, o critério 

de verdade que gera a interpretação das possibilidades e dos limites das políticas educacionais. 

(Ibid.). 

A totalidade, no plano metodológico, pode ser entendida como um todo ordenado em 

processo, estando o ser real, as políticas educacionais, em momentos distintos na determinação; 

portanto, não sendo estável, dialeticamente conformado, como um conjunto de mutações. “Se a 

totalidade é este conjunto, o conhecimento é a reprodução deste conjunto. [...] o objeto capturável 

na sua totalidade, historicamente determinada, na relação de essência e aparência, na relação de 

conhecimento relativo e absoluto”. (CHASIN, 1988, p. 01). 

Dessa forma, a totalidade, ao tempo que é categoria analítica, não almeja dar conta do 

todo social, mas procura explanar o maior número possível de relações determinantes do objeto 

pesquisado, mostrando a realidade como um contíguo de propriedades dos fatos, de seus 

processos históricos e das suas relações. Assim, apreender uma política pública no seu aspecto de 

totalidade não é sinonímia de uma verificação totalizante na apreensão do fenômeno, mas da 

problematização do composto amplo das relações e das particularidades, levando-se em conta 

sucessivamente, o caráter transitório dessas relações. (Ibid.). 

Chasin (1988) aponta que um determinado momento histórico é aludido através da 

totalidade relativa por meio do seu ordenamento legal, podendo ser esclarecido racionalmente a 

partir de condicionantes econômicas, sociais e culturais, afora dos determinantes políticos. Essa 

compreensão resulta o entendimento da política educacional na relação entre universalidade (a 

sociedade capitalista, o Estado e as lutas de classes), particularidade (entendida como a mediação 

na conjuntura histórica, das instâncias governamentais) e singularidade (a política específica, em 

seu aspecto, em face de outras).  
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Nessa situação, os componentes do real mantêm, entre si, uma relação direta de 

interdependência ativa, condicionando-se mutuamente, e a categoria mediação é aquela que situa 

as vinculações entre as distintas aparências que assinalam a realidade. A totalidade permanece 

nas mediações em que as partes características (totalidades parciais) expõem-se numa cadeia de 

consignações de reciprocidades, que são modificadas constantemente. (Ibid.). 

Ainda em conformidade com Chasin (1988), a contradição não é, assim, apreendida 

apenas como uma categoria de interpretação do real, mas sendo ela própria presente no 

movimento do real, uma vez que já faz referência ao roteiro do progresso da realidade. A 

contradição provoca o movimento que comporta a transmutação dos fenômenos. O indivíduo 

(ser) e o pensar são transformados no seu percurso histórico impelidos pela contradição, 

porquanto a apresentação de aspectos e disposições contrários corrobora para que a realidade 

incida de estados a outros qualitativos, ou seja, de um para outro. 

Acerca desse tema, Subtil (2016), aponta que a apreciação das políticas educacionais 

demanda a apreciação acurada das legislações e pareceres legais, nas suas diferenças e 

similaridades, no sentido de apropriar o movimento dialético das constâncias e das superações, e 

as possíveis decorrências desta ação para os atores e as instituições receptoras dessas políticas. 

Esse movimento dialético está representado na estrutura do Estado através da sua apropriação dos 

meios de reprodução do capital em que, na consolidação de uma política ou lei educacional, a 

contradição não se apresenta puramente nas propositivas dos interesses relacionados a cada 

classe, porém, está pautada na complexidade dos movimentos de acolher às demandas intrínsecas 

de determinada classe, concomitante com a pretensão dos interesses das demais. 

O PRONERA como consolidação de uma política pública de educação para os sujeitos do 

campo reflete diretamente esse processo de contradição, quando os atores governamentais 

instituem essa política educacional e são motivados pelas forças democráticas de pressão em que, 

como observa Azevedo (2004), 

 

[...] as políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou 

desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em que têm lugar, 

que, por isso, guardam estreita relação com as representações sociais que cada 

sociedade desenvolve sobre si própria. Segunda essa ótica, as políticas públicas 

são ações que guardam intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico 

ou, melhor dizendo, com o sistema de significações que é próprio de uma 

determinada realidade social. As representações sociais dominantes fornecem 

valores, normas e símbolos que estruturam as relações sociais e, como tal, se 
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fazem presentes no sistema de dominação, atribuindo significados à definição 

social da realidade, que vai orientar os processos de decisão, formulação e 

implementação das políticas públicas. (AZEVEDO, 2004, p. 06). 

 

Com o intuito de entender como esses elementos se apresentam Subtil (2016), afirma que 

apreender os aspectos que são contraditórios das políticas educacionais, especificamente para a 

Educação do Campo, conjectura o juízo de que as carências dos grupos sociais, implantadas no 

texto das leis detêm, no papel intrínseco do Estado, o modelo de produção capitalista, através do 

seu histórico papel de garantir a acumulação do capital. Sobre esta questão, Caldart (2009, p. 47) 

afirma que,  

 

[...] destaco dois grandes focos de tensões ou de concentração das contradições: 

o primeiro e principal está na própria dinâmica do campo dentro da dinâmica do 

capitalismo e do acirramento das contradições sociais que vem do movimento de 

expansão do capital, brutalmente acelerado no campo nestes últimos anos. 
 

Desse modo, os problemas não só de implantação e de implementação, mas também, de 

continuidade das legislações educacionais podem levar a momentos de crises e utilização e 

atendimento das determinações econômicas. Isto se confirma claramente no atual momento da 

política do país. (SUBTIL, 2016). 

Caldart (Ibid., p. 47) complementa que “o segundo diz respeito à relação tensa (que na 

sociedade capitalista não tem como não ser contraditória) entre Pedagogia do Movimento e 

políticas públicas, relação entre movimentos sociais com projeto de transformação da sociedade e 

do Estado”. 

 

1.8 Análise das Políticas de Educação de acordo com a Concepção Marxista 

 

Subtil (2016) frisa que as argumentações realizadas sobre categorias marxianas são 

levadas à percepção de que as políticas educacionais são decorrentes do contorno de como o 

Estado é apresentado, amparado nos vínculos de produção e na divisão de classes. A base 

essencial do Estado localiza-se na sua estrutura econômica, levando-se em conta sempre a 

dimensão conflitante da relação com a sua superestrutura. Essa análise significa descrever que os 

processos de ideologia e simbologia intervêm nos determinantes estruturais, não alterando, 

significativamente, nas condições constitucionais da conservação do sistema capitalista, qual seja 
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o aviltamento da força de trabalho, no acúmulo do capital e no grau de desigualdades sociais 

apresentados. 

Além disso, é necessário entender que o alcance das políticas educacionais destina-se a 

regularizar o poder ideológico, econômico e político do Estado neoliberal e capitalista. As 

disposições legais na área educacional podem contribuir para a organização, repressão, 

consignação de códigos que dizem respeito os comportamento e consenso, objetivando 

administrar e minorar os conflitos. (Ibid.). 

Na visão marxista de análise das políticas educacionais é necessária a apreensão do 

progresso histórico da sociedade. Os fatos históricos têm demonstrado que o componente central 

na teoria marxista proporciona a compreensão com ênfase nas contradições postas e os 

determinantes sociais e materiais em que os sujeitos se organizam, uma vez que são seres 

históricos, implicando no movimento dialético em que as situações são produzidas pelos homens, 

no próprio intervalo em que os produzem. 

Marx (1983) explica seu método de investigação mostrando que a contribuição da lógica, 

intrínseca ao caráter científico, é explicito na pesquisa em ciência política, realçando a dialética 

dessa lógica, conforme se apresenta no posfácio da 2ª edição de “O Capital”, feita por um crítico 

ao sinalizar que do trabalho, 

 

[...] só importa uma coisa: descobrir a lei do fenômeno de cuja investigação ele 

se ocupa. E para ele é importante não só a Lei que os rege, à medida que eles 

têm forma definida e estão numa relação que pode ser observada em 

determinado período de tempo. Para ele o mais importante é a lei de sua 

modificação, de seu desenvolvimento, isto é, transição de uma forma para outra, 

de uma ordem de relações para outra. Uma vez descoberta essa lei, ele examina 

detalhadamente as consequências por meio das quais ela se manifesta na vida 

social [...]. Por isso Marx só se preocupa com uma coisa: provar mediante 

escrupulosa pesquisa científica a necessidade de determinados ordenamentos de 

relações sociais e, tanto quanto possível, constatar de modo irrepreensível os 

fatos que lhe servem de ponto de partida e de apoio. (MARX, 1983, p. 19).  

 

Marx (2003, p. 248) assevera a concretude do real como conjectura ontológica do método 

de investigação ao enfatizar que: 

 

O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo unidade 

na diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um processo de síntese, 

um resultado e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de 
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partida e, portanto, igualmente o ponto de partida da observação imediata e da 

representação. 

 

O método, portanto, é composto por dois movimentos: o ponto inicial que é o concreto, ou 

seja, o real dado e o ponto de termo, sendo o concreto pensado, a síntese de múltiplas 

determinações, mediadas pelo que é abstrato. (Ibid.). 

Nessa perspectiva, para a análise e tratamento dos dados utilizamos os pressupostos do 

MHD com sua abordagem metodológica voltada aos estudos da sociedade à luz das políticas 

públicas, notadamente o PRONERA/UESB.  

A apreciação do MHD parte da ação de que os meios de produção e da troca de produtos 

constituem a estrutura de toda a ordem social, existindo em todos os agrupamentos sociais no 

percurso da história. Portanto, a distribuição destes produtos, vinculada à divisão dos homens em 

estratificações de classes ou camadas, fundamente-se na perspectiva em que a sociedade produz e 

pelo modo de troca de suas mercadorias. 

Desse modo, o MHD parte da compreensão materialista da realidade, para, através do 

método dialético de análise, acercar-se de forma mais adequada os mais alternados fenômenos e 

ainda encontrar as leis objetivas mais unânimes que conduzem sua evolução. (KOSIK, 2002). 

Assim sendo, a metodologia indicada como formato de enfrentamento dos acontecimentos 

inerentes às políticas públicas voltadas para a educação, especificamente o PRONERA/UESB, 

como parte da fenomenologia ou senso comum é o MHD onde, a partir de fenômenos de caráter 

empíricos, os fenômenos autênticos são verificados pelos agentes sociais intrinsicamente nas suas 

expressões exteriores e indiretamente no seu interior, de modo a permitir a elucidação de 

metodologias contidas nos fenômenos examinados, indicando, desse modo, o que representa a 

superficialidade em detrimento do entendimento efetivo dos procedimentos propostos para a 

investigação. (Ibid.). 

Os dados da realidade se apresentam no início do fenômeno observado, sendo o nível 

fenomênico correspondente à experiência imediata, a pseudoconcreticidade, na concepção de 

Kosik (2002), como o ponto inicial de qualquer conhecimento. Esse mecanismo inicial tem como 

base a teoria que submete à crítica os conceitos simples, baseados na procedência concreta direta 

da empiria. Depreende-se que as categorias e os conceitos gerais precisam promover a 

identificação dos elementos parciais que constituem o objeto a ser investigado. A partir desse 
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momento necessita-se ter ciência dos autores e da produção teórica em que o pesquisador, de 

acordo com seu objeto, não perca o referencial que informa essa análise. 

Essas premissas apontam a necessidade de averiguar a formulação e implementação de 

uma dada política educacional, seu caráter de singularidade e sua conjectura, considerando que o 

fenômeno não se manifesta, inicialmente, de forma compreensível e passível de descrição. A 

partir dessa análise, tem-se que o movimento do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto, 

na ótica da dialética de suas determinações particulares e universais, é que vai produzir o grau de 

cognoscibilidade necessário, sendo na investigação como na exposição (Ibid.). A análise de um 

determinante legal apresenta outros focos de investigação que, no início, não se mostram de 

forma lógica. Conclui-se, então, que a exposição é uma presença a ser vislumbrada, ao revelar um 

conhecimento transitório e passível de superação por novas averiguações. 

Segundo Carvalho (2008, p. 38), “o Materialismo Histórico Dialético se dá a partir de três 

movimentos simultâneos: de crítica, de construção do novo conhecimento e de ação com vistas à 

transformação”. Afirma ainda que “para ser materialista, histórica e dialética, a investigação deve 

considerar a concretude, a totalidade e a dinâmica dos fenômenos sociais, que não são definidos a 

priori, mas construídos historicamente”. (Ibid., p. 38). 

As políticas públicas educacionais fazem parte do conjunto social e não podem ser 

abordadas de modo independente. O estudo da sua constituição, de sua oscilação e de seus 

contrassensos direcionará a pesquisa para a fiel busca de um conjunto extenso de relações, 

características e minúcias que permitirão apreender o seu movimento no seu conjunto (CURY, 

1986). Pondera-se ainda, que tanto a implantação quanto a implementação de uma política 

pública é marcada por interesses políticos econômicos e ideológicos, e que não é plausível que se 

possa alcançar a significância de uma política educacional sem envolver a lógica global do 

modelo capitalista. 

De tal modo, a conexão entre universalidade, particularidade e singularidade propiciada 

pela abordagem do método do MHD enaltece as ponderações decorrentes do método de análise 

sobre políticas educacionais. Essas categorias de conteúdo representam recortes particulares que 

são sempre definidos a partir do objeto e da finalidade da investigação. A Singularidade, 

portanto, é compreendida quando se analisa uma acurada política educacional, sendo que essa 

política representa uma configuração da realidade que adquire acepção no aspecto da 
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particularidade do contexto histórico na qual é constituída, em conformidade com as 

consignações universais do sistema capitalista. (KOSIK, 2002; CURY, 1986).  

É preciso considerar que a análise dessa política educacional no projeto metodológico, 

compreende que a totalidade é um todo organizado em processo contínuo, sendo essa política 

educacional o ser concreto, com determinação distinta, não estável. “Se a totalidade é este 

conjunto, o conhecimento é a reprodução deste conjunto [...], o objeto capturável na sua 

totalidade, historicamente determinada, na relação de essência e aparência, na relação de 

conhecimento relativo e absoluto” (CHASIN, 1988, p. 01). 

Ainda de acordo com o referido autor, ao mesmo tempo em que é categoria analítica, a 

totalidade não pretende dar conta do todo social, procurando esclarecer o máximo possível das 

relações essenciais do objeto pesquisado, sendo a realidade apresentada como um conjunto de 

propriedades dos fatos, dos processos históricos e das correspondências existentes. 

Nesse contexto, determinado momento histórico está intimamente vinculado ao caráter de 

organização legal da totalidade, podendo ser percebido e esclarecido de maneira lógica por 

intermédio dos acontecimentos políticos, econômicos, sociais que são estendidos para as políticas 

educacionais na analogia entre a universalidade, representados pelo Estado, a sociedade 

capitalista e as lutas de classes. A particularidade seria pautada na interferência da conjuntura 

histórica presente nas ações e posicionamentos governamentais; e a singularidade seria, então, 

representada pelo processo político, apresentado com suas especificidades. (CHASIN, 1988). 

As controvérsias existentes no alicerce das políticas públicas, sobretudo, na educação, 

vislumbram entender que as demandas dos grupos sociais, incorporados na escrita das leis 

deparam-se no papel característico ao Estado, no seu estilo de produção do capital e na função 

histórica de garantir o processo de acumulação capitalista. Esse cenário implica nas dificuldades, 

na realização e na continuidade dos direitos educacionais, em ocasiões de crise onde predominam 

a recepção de deliberações de cunho econômico, evidenciando claramente a etapa política que o 

país vivencia. (SUBTIL, 2016). 

Depreende-se que uma política educacional peculiar deve ser compreendida como um 

elenco que permeia uma totalidade social, necessitando ser conhecida no contexto do período 

histórico a que se refere. O pensamento marxista para a contribuição das pesquisas acerca das 

políticas educacionais relaciona-se com a busca constante de um elenco amplo de relações e 
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deliberações, mesmo que sejam provisórias, propiciando apreender seu movimento dentro da 

totalidade. (Ibid.). 

Ainda em conformidade com Subtil (2016, p. 160), a síntese dialética, entendida como 

ocasião de conflito entre as propriedades da “universalidade (a sociedade capitalista e suas 

demandas)” e da “singularidade (a formulação e implantação de uma política pública específica)” 

de educação como o PRONERA/UESB, entre o caráter empírico e o caráter teórico vem 

possibilitar a percepção das conexões que constituem a política social educacional do campo que 

identifica os distintos determinantes contextuais e históricos “(a particularidade) que compõem a 

realidade social”. 

Desse modo, faz-se necessário questionar as intenções teórico-metodológicas que 

propõem o exame descritivo das políticas públicas educacionais, devendo considerar as 

conjunturas de sua produção, implementação e os efeitos na prática a que se propõem, de maneira 

a-histórica, escondendo a relação com a universalidade dos categóricos mais vastos que a 

sociedade capitalista impõe, sobretudo, referentes aos pareceres econômicos neoliberais. (Ibid.).  

A autora supracitada depreende-se do contexto de que não se pode abstrair da explicitação 

da particularidade concebida pela composição do Estado, nos distintos momentos da vida política 

e econômica brasileira, tanto na elaboração quanto na implementação das políticas, em qualquer 

setor da vida pública. Depreende-se também, conforme afirma Kuenzer (1998, p. 64-66), que “a 

metodologia se define através da expressão das leis universais (categorias metodológicas) e a sua 

aplicação ao particular (as categorias de conteúdo.)”. 

Pode-se reafirmar que o estudo do PRONERA/UESB como uma política pública 

educacional solicita, para compreensão do seu cerne, que seja considerada a correlação de 

distintas forças no processo em que se definem e se implementam essa política pública. Cabe 

ressaltar que esse modelo é caracterizado por interesses ideológicos, políticos e econômicos, 

sendo que esta política educacional apresentada não se define sem contradições, disputas e 

antagonismos de classes. (Ibid.). 

Assim, conforme relata Oliveira (2001, p. 02), a conexão dialética “entre singular-

particular-universal é fundamental e, enquanto tal, indispensável para compreender essa 

complexidade da universalidade que se concretiza na singularidade, numa dinâmica 

multifacetada, através das mediações sociais – a particularidade”. 
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Com relação ao âmbito das políticas educacionais, abrangentes discussões ocorrem acerca 

de como a relação entre singular, particular e universal tem sido praticada. Com premissa em 

outros alusivos estudiosos, essa polêmica faz referência direta às analogias micro e macro na 

averiguação sobre políticas educacionais. De acordo com Ozga (1990), muitas inquirições 

voltadas para as políticas educacionais no Reino Unido se condensavam em contexto micro (nos 

detalhes) e designavam mínima atenção ao contexto macro. Nessa controvérsia, destacam-se as 

compreensões de Power (2006) ao sustentar que em um tratamento estadocêntrico, as conjecturas 

acerca das políticas educacionais constituem um ensaio em anuir a uma percepção marxista nas 

afinidades sociais, reconhecendo a multiplicidade das metodologias sociais. A citada autora 

complementa que ambas as concepções (macro e micro) carecem de revisão, na medida em que a 

compreensão estadocêntrica deveria legitimar a importância das minúcias na análise sobre 

políticas, e o aspecto microcontextual deveria integrar as pesquisas que considerem o contexto 

ampliado. 

Frigotto (2002) ressalta que várias análises no terreno da educação facilitam a 

compreensão e a aplicabilidade da abordagem marxista. Para este autor, o básico nas pesquisas é 

a aplicação das categorias na perspectiva marxista de modelos e formas abstratas e teóricas. De 

acordo com o autor, com isso destoa-se a necessária vinculação todo-parte e parte-todo com a 

noção de mecanismo adequado para estancar os ilimitados aspectos de uma concreta realidade em 

meio à apreensão das mediações e contradições existentes. Desconsidera-se, assim, a 

especificidade relativa, parcial, contingente, de toda informação histórica, sendo que a 

informação científica (conhecimento) não procura as determinações e as legislações que balizam 

um deliberado acontecimento social.  

Kuenzer (1998, p. 62) realça que o trabalho com as categorias é complexo, pois, a prática 

de investigação tem mostrado “[...] que o discurso é bem mais fácil do que a sua efetivação” . 

Assim, a autora apresenta a diferenciação existente entre as categorias e especifica que as 

categorias denominadas metodológicas representam as categorias inerentes ao próprio método 

materialista dialético, ou seja, a contradição, mediação, totalidade e práxis, representando as 

categorias universais das leis objetivas. Dessa forma, as categorias de conteúdo têm aceitação 

referente aos fatos específicos do objeto explorado e dos desígnios da exploração, no seu 

contexto temporal e na demarcação do objeto a ser estudado. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO CAPITALISTA, A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL E A 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: VISÃO DO CAPITAL 

 

A sociedade brasileira, atualmente, vivencia o ápice de um mecanismo histórico de pacto 

do Estado com o capital financeiro e especulativo, havendo como consequência direta a 

acumulação desse capital, sendo que essa situação influencia diretamente na operacionalização 

(implantação, implementação e avaliação das políticas públicas educacionais de caráter 

abrangente). Marx (1983), já sinalizava esse movimento de acumulação do capital em virtude da 

abrangência de acumulação e ampliação que o capital tem em poder alcançar o seu ponto 

máximo, por meio da crescente demanda por acumulação. Essa situação representa uma 

característica da política neoliberal implementada no Brasil, culminando com o aprofundamento 

da transformação capitalista no país. 

Percebe-se que a situação de influência é a extensão na qual as comunidades 

hegemônicas, com seus insignes objetivos, agem. Assim que as políticas são elaboradas, distintas 

entidades discutem e articulam-se ao redor de seus objetivos no que diz importância à educação, 

fazendo com que a estabelecida política seja uma combinação possível sobre os múltiplos, os 

quais, muitas vezes, são adversos aos interesses desses grupos. Brito (2012, p. 114) afirma que “o 

neoliberalismo, ao contrário, busca a partir dos eixos estruturantes dos programas sociais: 

descentralizar, privatizar e concentrar os programas sociais no conjunto da população mais 

carente, reformar os programas sociais para que a população carente se mantenha sob condução 

dos interesses neoliberais”, expressos pelo modelo capitalista de produção.  

Além disso, nessa conjuntura deve-se apontar e destacar a existência e a influência de 

organizações internacionais, juntamente com questões globais nas políticas nacionais. É 

significativo ressaltar, no entanto, que as determinações de tais organizações têm características 

próprias de atuação em cada país, ou seja, elas não são naturalmente aceitas sem antes verificar as 

particularidades de cada localidade. 

Conforme referência de Santos (2010), quando a burguesia é alçada em classe dominante, 

esta é forçada a se estabelecer nacionalmente, suprimindo os aspectos da organização em 

localidades, havendo uma transformação nos seus ideais e aspirações únicas em concepções e 

interesses de todo o corpo social. Dessa forma, como maneira utilitária e teórica de encobrir o 

motivo pelo qual a sociedade estatal configura-se como classista, difunde-se os conceitos de 
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maneira que a hegemonia do Estado se colocaria acima das suas classes sociais, sendo que o 

Estado apresentar-se-ia com a função de regulador dos conflitos presentes entre os mais 

abastados economicamente e os pobres.  

Alves e Santos (2012, p. 03) reiteram acerca dessa temática que envolve o papel do 

Estado na sua estrutura orgânica ao sinalizarem que: 

 

[...] partindo dessa “premissa ilusória” é necessário debruçar-se sobre o real 

papel do Estado. Embora houvesse toda autoridade das classes dominantes sobre 

o Estado, a classe explorada, ao se organizar em sindicatos, partidos e 

movimentos de lutas sociais e fazer a luta de classes, tende, a depender da 

relação de forças, a conquistar direitos. 
 

Os referidos autores complementam que o direito à Reforma Agrária e outas conquistas 

sociais adquiridas pela classe trabalhadora “não foram originárias dos bons corações generosos 

ou do espírito solidário e religioso dos capitalistas, mas sim resultado de muitas lutas, às vezes 

por décadas de enfrentamentos até o momento de sua transformação em política social ou lei”. 

(Ibid., p. 03). 

Desse modo, o Estado é incapaz de empreender mecanismos que possam superar as 

contradições inerentes à sociedade capitalista, os quais continuam sustentando o domínio contido 

nessas contradições, uma vez que: 

 

As políticas públicas apresentam-se nesse confronto de forças que abrem 

possibilidades para que as classes dominantes, portanto as que dominam os 

meios de produção, permanecerem no controle do poder de forma que tenham 

um equilíbrio instável de compromissos e responsabilidades. (Ibid., p. 04).  
 

Nesse contexto, as políticas públicas educacionais reforçam as práticas pedagógicas 

praticadas pela política hegemônica que são intrínsecas à classe dominante, cujo mecanismo de 

ação é também realizado através do controle das organizações internacionais e pelo poder de 

pressão do Estado.  

Dentro desta ótica, Santos (2011) assegura que em face dessa contingência, as políticas 

educacionais ratificam que as pedagogias hegemônicas, empreendidas pela classe burguesa 

predominante, implicam na construção do controle das organizações internacionais atreladas à 

força do poder do Estado, na formulação e execução de políticas públicas de educação agenciadas 

pela UNESCO, ONU e Banco Mundial sobre as contradições da sociedade capitalista e o sistema 
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educacional, correspondendo a um retorno às metas para que esta sociedade continue com seu 

movimento de acumulação, sem a ocorrência de precipitações e crises. 

Santos (2004) salienta que existe uma intensa contradição no procedimento de construção 

das políticas públicas educacionais em virtude da presença das organizações internacionais no 

processo apresentado, sobretudo, nas alianças destas organizações com setores que defendem 

ações imediatas. Essas alianças utilizam a educação como aparelho ideológico a seu favor, 

instaurando distinção entre o capital humano da classe dominadora e da classe proletária, não 

havendo, portanto, possibilidade de que ambas concorram de maneira social e igualitária em 

busca de acesso a uma educação plena, sendo a classe dominante, mais uma vez, privilegiada. 

Na acepção de Oliveira e Almeida (2009), o modelo neoliberal imprime em todos os 

níveis do processo educacional o caráter mercadológico, com nuances de fragmentação e de 

caráter modular e inflexível, impedindo que ocorram mudanças por parte da sociedade no cenário 

global.  Há um discurso convincente por parte de uma minoria, que dita regras e conduz os rumos 

educacionais que devem ser seguidos pela maioria nas diversas instâncias, havendo articulação 

entre os distintos movimentos culturais e sociais, conduzindo ao estabelecimento epistemológico 

das relações sociais e econômicas.  

O processo educacional torna-se assim, uma mercadoria em que o mercado torna 

disponível para a compra, sendo que o Estado cada vez mais se isenta do seu dever e 

responsabilidade, gerando na atual sociedade o individualismo e a competição, em decorrência 

dessa responsabilidade. Esse processo educacional, que deveria promover a instrução dos sujeitos 

em todos os níveis, proporcionando assim a dignidade humana e a libertação de paradigmas de 

alienação social, política e econômica, torna-se refém de um Estado mínimo socialmente, e 

máximo para o capital. (Ibid.). 

 

2.1 Políticas Educacionais do Campo frente à lógica mercantilista 

  

Segundo Souza (2007), as políticas com lastro no setor público, notadamente as políticas 

educacionais, referem-se ao que cada governo está incumbido ou não fazer, ou seja, a 

implantação e implementação de políticas públicas dependem da atuação do Estado em 

decorrência das demandas apresentadas nas diversas áreas, sobretudo, a educacional.  
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Assim, o processo educacional, caracterizado como uma política pública possui 

adjacências sociais, conforme assevera Espinoza (2009 apud MASSON, 2012), que o estudo de 

uma política pública educacional deve incidir três (03) informações consideradas básicas, quais 

sejam: uma alegação quando da consideração do problema a ser avaliado; a existência de um 

propósito para o aparelho educacional; e uma teorização da educação, consistindo em uma 

conjugação de proposições de como o objetivo poderá ser adquirido. Esse objetivo pode estar 

conexo aos arremates da educação, acarretando os conceitos de uma proposição econômica, as 

proposições de um grupo ou de uma determinada sociedade, sobretudo, quando se almeja que a 

organização social continue inalterável. 

Na acepção de Azevedo (2004, p. 01), no Brasil, posteriormente à década de 1980, os 

esboços inerentes às políticas públicas tiveram um caráter central, “possibilitando a afirmação de 

um campo investigativo a respeito dessa temática, campo este vinculado, sobretudo, à Ciência 

Política e à Sociologia”. Assim, a arena de pesquisa referente às políticas de educação está se 

alargando e se fortalecendo, principalmente no domínio dos programas relacionados aos cursos 

de Pós-Graduação, conforme assevera Azevedo (Ibid.). Contudo, é plausível anuir com Azevedo 

e Aguiar (2001) que a arena de estudo e práticas das políticas de educação é de certo modo novo, 

não sendo concretizado em termos de referenciais de análises consistentes. 

As colocações de Souza (2007) inferem que durante a década de 1990 foi observado nos 

países latino-americanos um delineamento de intervenções governamentais e de reformas 

educacionais que remodelaram, de forma direta, o sistema público de ensino, com a apologia e o 

discurso de que os padrões de eficiência e de qualidade na educação seriam importantes. Essas 

reformas foram percebidas através da aplicação de Leis, Resoluções, Decretos, e Portarias 

enunciadas pelo governo, que tornou evidente o gerenciamento, quando a organização do 

trabalho escolar passou a ser transportada pela retórica da igualdade social, mas por parâmetros 

objetivos da economia de mercado. A análise atenta da crise socioeconômica torna visível o 

caráter prejudicial da estratégia de desenvolvimento até então aplicada. Precisamente, sua 

superação implica na redução de suas origens estruturais em que se deve questionar qualquer 

proposta de saída política que ressurja antigas fórmulas, compromissadas, unicamente com a 

valorização do capital, em detrimento da implantação e implementação de políticas públicas 

educacionais com características de elevação educacional e social. 
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Com alusão às políticas públicas educacionais, a exemplo do PRONERA, esta 

complexidade de fatores em seu esboço é explicitada na discussão sobre a fundamentação do 

conceito do Estado capitalista e neoliberal. Destacando aqui que seria equivocado idealizar nos 

objetivos das políticas públicas educacionais voltadas especificamente para a qualificação do 

trabalho assalariado, em conformidade com as predileções de determinados setores industriais ou 

de algumas modalidades de emprego. 

Para Frigotto (2002) vários dispositivos foram e são implementados de acordo com os 

princípios que regem a administração capitalista, tendo a esfera educacional como parte 

fundamental do processo maior de universalização do capitalismo, verificando-se também, a 

inclusão da Educação do Campo à lógica do mercado, havendo uma clara mercantilização dessa 

educação em alguns aspectos. Com isso, o processo de descentralização representa uma estratégia 

para desobrigar o Estado na transferência de tarefas de caráter público para a sociedade, sendo 

que o processo de descentralização é parte fundamental do plano atual de reformar o Estado e a 

desregulamentação o processo legal para suprimir os obstáculos para o livre mercado. 

Assim, cabe destacar que as ações empreendidas pelo Estado não se exercitam 

automaticamente, têm oscilações, contradições e podem causar efeitos distintos dos anunciados. 

Especialmente, pode-se dizer a respeito das diferentes alianças, que o choque das políticas 

públicas realizadas pelo Estado capitalista sofre as sequelas de instâncias desiguais, expressas nas 

semelhanças sociais de poder. (HÕFLING, 2001). 

Atualmente, as novas discussões acerca da política educacional, lastreadas em uma 

educação que seja realmente de qualidade para os sujeitos atendidos estão direcionadas como 

vertente de um moderno modelo em que o capital se reproduz, cujo modelo capitalista ou 

neoliberal de evolução, conforme Frigotto (2002) caracteriza-se por padrão que se resguarda na 

integral autonomia de comércio e um refreamento à interferência estatal. Assim, Frigotto (Ibid., 

p. 36) afirma que: 

 

A questão não é proibir o progresso, mas disputar concretamente o controle 

hegemônico do progresso técnico do avanço do conhecimento e da qualificação 

arrancá-los da esfera privada e da lógica da exclusão e submetê-los ao controle 

democrático da esfera pública para potenciar a satisfação das necessidades 

humanas. 
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Pode-se asseverar que a ocorrência do Estado capitalista em promover o financiamento de 

programas e projetos para a educação campesina, sendo que determinados programas são 

preconizados pelos movimentos sociais, a exemplo do PRONERA, tem relação com o Estado que 

reconheceu a necessidade de inserção da Educação do Campo na agenda governamental por 

intermédio da existência de uma tensão permanente na seara das políticas públicas educacionais e 

do poder público, na busca de políticas governamentais que venham a sanar problemas contíguos 

na sociedade. (OLIVEIRA, 2011).  

Desse modo, o Estado deve sempre considerar a educação numa visão sistêmica, 

entendendo o vínculo constante e indissociável existente entre a educação e as desigualdades 

sociais, no sentido de que sejam traçadas e definidas estratégias políticas propostas para o 

enfrentamento dos problemas que a desigualdade educacional proporciona.  

Em conformidade com Alves e Santos (2012), o Estado neoliberal e mercantilista se 

atenta constantemente para a significação de estruturas para a acumulação do capital. 

Atualmente, o rumo das políticas públicas neoliberais consiste no não subsídio de políticas de 

caráter universalista para aplicação em políticas circunscritas. De tal modo, a característica de 

progressão das proposições da estrutura estatal em promover o financiamento em políticas 

destinadas para o local, comprova a obrigação de ações descentralizadoras que se vinculam com 

os atributos e a implementação dos projetos e programas para a educação campesina, pautando-se 

no ensino das vivências e dos saberes característicos das localidades atendidas.  

Quando o Estado não pode proporcionar uma educação qualitativa para toda a sociedade, 

sendo que existe a ampliação do clamor das populações que demandam o alargamento de uma 

educação com essa característica, o Estado mercantilista o pratica, com danos substanciais e com 

a supressão do caráter qualitativo desse modelo de educação, no sentido em que remove conteúdo 

dos citados projetos. Assim, a consequência direta é o aumento da oferta da educação com 

consequente diminuição da sua qualidade, visto que não é interessante para os padrões 

capitalistas, promover o financiamento por meio dos atores que representam o Estado, de um 

modelo educacional que convenha às necessidades prementes da classe trabalhadora. (Ibid.). 
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2.2 Políticas Públicas e suas Tipologias 

 

Atualmente no Brasil, a exclusão social tornou-se tema central nos debates acerca do 

planejamento e direcionamento da concepção e implementação das políticas públicas. Ressalta-se 

que as novas abordagens teóricas e práticas sobre a organização e implementação destas políticas 

e suas tipologias passaram a ser debatidas pelos recentes governos do país. A organização do 

regime de acumulação, direcionada para a concessão dos contratos sociais de trabalho, 

especialmente no campo, tem promovido desigualdades sociais para os sujeitos inseridos neste 

processo. 

As formas de concepção das políticas públicas e suas tipologias constituem elementos 

fundamentais para a redução das desigualdades educacionais e sociais para os sujeitos do campo, 

por meio do PRONERA/UESB, sendo que este Programa constitui-se em um elemento 

reducionista, essencial e de caráter democrático na formulação e implementação dessas políticas 

públicas e suas tipologias.  

Souza (2006, p. 28) aponta que Theodore Lowi (1964; 1972) “desenvolveu a talvez mais 

conhecida tipologia sobre política pública, elaborada através de uma máxima: a política pública 

faz a política”. Essa afirmativa de Lowi referenda que as tipologias de políticas públicas 

encontram distintas formas para a aceitação ou rejeição nos embates da arena pública.  

Esses atores ao atuarem em conjunto após o estabelecimento de um projeto a ser 

desenvolvido onde estão claras as necessidade e obrigações das partes, chegam a um estágio de 

harmonia que viabiliza a política pública. 

           Lowi (1972 apud RIBEIRO, 2015) afirma e contrapõe as relações casuais no tocante à 

política e as políticas públicas a serem implementadas, ou seja, existe um ponto de racionalidade 

limitada entre os que decidem a política (policy makers) e os atores das políticas (policy).  O 

mencionado autor aponta ainda que as polices podem determinar as politcs, sendo que este 

apontamento deve ter um impacto imediato, compreendendo que as políticas públicas 

determinam quase sempre, a própria diretriz da política. Para que essa situação aconteça 

dependerá da tipologia das políticas públicas que estará no cenário governamental, podendo vir a 

promover o reequilíbrio das eficácias organizacionais que estarão no cenário de coalizões ou de 

conflitos. 
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Lowi (Ibid.) apontou que existe o imperativo de se conhecer o tipo ou modelo de política 

pública que está em execução, ou seja, se é regulatória, de caráter distributivo, redistributiva ou 

de caráter constitutivo, considerando que o tipo da política pública aplicada poderá afetar o 

processo político. Essa análise possibilita formatar uma nova maneira de entender as ações 

governamentais a serem aplicadas de acordo com a relevância das ações propostas, incorrendo 

em que as categorias das tipologias de políticas possam influenciar as fases constitutivas, como 

também a aplicação e continuidade das ações. 

As tipologias de políticas públicas são apresentadas como um processo de análise e a 

forma de classificar se o conteúdo a ser analisado tem utilidade ou não, empregando no caso do 

arcabouço de processos de políticas públicas os atores responsáveis e as instituições.  

                                    

                                     FIGURA 01 – Tipologias das Políticas Públicas 

 

                                               Fonte: Meny e Thoenig, 1989. 

 

Ainda de acordo do Lowi (1972), as políticas distributivas são aquelas que procuram 

alocar bens e serviços a determinado público por meio da inserção de recursos que são 

provenientes da coletividade, em geral. Essas políticas podem ter o viés assistencialista ou 

clientelista como a implementação de escolas, hospitais e revitalização de áreas urbanas.  

As políticas regulatórias estabelecem obrigatoriedades, condições e interdições que são 

realizadas em determinadas atividades e comportamentos. Essas políticas apresentam a faceta 

social de que os benefícios advindos podem ser disseminados com equilíbrio geral, como podem 

também, beneficiar grupos de interesses restritos. Têm-se como exemplo desse tipo de política as 

leis e os códigos emitidos pelos entes federativos, com eficácia e validade nacional. (Ibid.). 
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Em relação às políticas institucionais ou construtivas, os atores políticos as implementam 

tendo como objetivo a consolidação das regras e normativas inerentes ao jogo político praticado 

em determinado momento ou situação. São características dessas políticas os procedimentos e 

normas em que as políticas públicas são implementadas, a exemplo do Congresso Nacional e as 

Assembleias Legislativas.  

As políticas públicas redistributivas, a exemplo do PRONERA, são implementadas no 

sentido de buscar reduzir as desigualdades sociais nas suas várias dimensões, não se restringindo 

somente sobre a renda da população, mas também sobre diversos serviços públicos como a 

educação, com o intuito de reduzir os impactos na sociedade no tocante à redução dos conflitos 

sociais. 

Souza (2016, p. 24) afirma que: 

 

[...] as arenas ou políticas redistributivas, estariam próximas da literatura elitista 

e com dois lados claros estáveis e consistentes, uma elite para cada um e com 

negociações possíveis. No longo prazo, a política governamental mostrar-se-ia 

redistributiva, pois a população pagaria mais do que receberia. Envolveriam 

grandes categorias de interesses privados, os conflitos entendidos em termos de 

classes e ligados às associações nas questões redistributivas e sem trabalhar 

diretamente com a conduta pessoal, mas o ambiente da conduta. A unidade 

política primária seria a associação e na relação entre as unidades atuaria a 

associação de cúpula classista e a ideologia. Na estrutura do poder, estaria 

presente a elite conflituada (elite e contra elite), estabilidade em relação à 

estrutura, no lócus de decisão sobressairia o Executivo e as associações de 

cúpula e na implementação a agência centralizada no topo. 

 

Por meio destas é que se alocam bens ou serviços a segmentos específicos da sociedade 

mediante recursos que são extraídos de outros segmentos ou grupos específicos. Esse tipo de 

política pública objetiva promover a distribuição da renda através dos financiamentos para a 

realização de serviços, a compra de equipamentos e a forma de obtenção ou dos recursos. Desse 

modo, as camadas mais abastadas da sociedade encarregam-se por financiar os sujeitos com 

rendas menores, através de benefícios sociais. 
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2.3 O PRONERA e o Ciclo das Políticas Públicas 

 

2.3.1 O Ciclo das Políticas Públicas 

 

Na literatura especializada, há várias possibilidades de arquitetura para o Ciclo de 

Políticas Públicas (Public Policy Cycle).  O modelo proposto por Meny e Thoenig (1989) em 

cinco fases foi o escolhido para compor a matriz de análise do Estudo de Caso do 

PRONERA/UESB. Esse modelo é composto pelas seguintes fases: Fase 1 – Surgimento dos 

problemas; Fase 2 – Inclusão na agenda governamental; Fase 3 - Formulação e decisão do 

programa de política pública; Fase 4 – Implementação da política pública; e Fase 5 – Avaliação 

da política pública.  

O Ciclo das Políticas Públicas contribuem com o PRONERA/UESB por intermédio da 

percepção de que existem diferentes momentos no decorrer do processo de edificação de uma 

política pública específica, direcionando para a necessidade de compreender as especificidades de 

cada um destes momentos, além de proporcionar maior conhecimento e intervenção acerca do 

processo político planejado. 

O PRONERA/UESB, em conformidade com o Ciclo no desenvolvimento de uma política 

pública é constituído, inicialmente, pelo reconhecimento de um problema (montagem da agenda) 

como de relevância pública. Assim sendo, os problemas constituem o ponto inicial para a geração 

de uma política pública. 

 

        FIGURA 02 – Ciclo das Políticas Públicas 

 
          Fonte: Meny e Thoenig, 1989. 
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No tocante à Primeira fase (Surgimento do problema), Meny e Thoenig (1989) elucidam 

que, quando da elaboração de uma política pública por parte dos agentes governamentais, deve-se 

haver uma definição do que deva ser prioritário por parte das instâncias governamentais. A 

primeira fase é caracterizada pelo surgimento do problema (formação da agenda) que consiste no 

planejamento e na percepção das dificuldades presentes que merecem maior atenção.  Essa 

percepção deve ter consistência com a realidade do cenário apresentado, de acordo com as 

demandas apresentadas pelos sujeitos. Nessa fase analisam a existência de dados que demonstram 

a condição de determinada situação, o caráter de emergência e os recursos disponíveis. Assim, o 

reconhecimento dos problemas que requerem solução imediata adquire espaço na agenda 

governamental. Conforme anteriormente mencionado, o PRONERA surgiu das contradições do 

sistema capitalista em que, a partir do I ENERA, os participantes definiram a necessidade de 

articulação entre as propostas apresentadas com posterior multiplicação, em virtude da enorme 

demanda dos movimentos sociais e da situação deficitária, relacionada à oferta de Educação do 

Campo, em virtude da ausência de políticas públicas desta natureza no Plano Nacional de 

Educação (PNE).   

 A Segunda fase (Inclusão na agenda) por sua vez, representa a fase em que ocorre 

apresentação das alternativas ou soluções. Caracteriza também, o momento em que o objetivo da 

política deve ser definido, avalia-se as causas e possíveis alternativas para minimizar ou sanar o 

problema apresentado. Logo, a segunda etapa é caracterizada por serem detalhadas as alternativas 

determinadas na agenda. São organizadas as ideias e observadas opiniões de especialistas para o 

estabelecimento dos objetivos e resultados a serem alcançados. (Ibid.). 

Deve-se considerar que o PRONERA, quando do seu processo de inclusão na agenda 

governamental, foi motivado por grupos e entidades não governamentais que propuseram seus 

anseios e demandas imediatas e futuras para o Governo Federal, propondo também possíveis 

opções e escolhas para o Governo Federal em detrimento do problema apresentado. Desse modo, 

o objetivo foi a inserção do Programa na agenda pública em que houvesse as discussões e 

alternativas concretas, que assegurassem aos sujeitos do campo a serem beneficiados uma 

educação pública de qualidade. 

 A Terceira fase (Formulação e decisão do programa de política pública) se fundamenta 

após a avaliação de todas as alternativas. Nesta fase se define o curso e a ação a ser adotada; são 

definidos também, o prazo temporal e os recursos propostos na ação da política. 
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A Quarta fase (Implementação da política pública) considera que a implementação da 

política pública consiste no momento em que o que foi planejado e as escolhas são decompostos 

em atos através da prática. O planejamento vinculado à organização é traduzido na ação efetiva, 

por meio do direcionamento dos recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos para a 

plena execução da política. (MENY; THOENIG, 1989). 

O processo de implementação de uma política social como o PRONERA alude em 

considerar que sujeitos políticos, sociais e governamentais distintos participem das conduções no 

processo de implementação dessa política. Assim, uma política educacional como este Programa 

desenvolve-se por intermédio do contexto político, econômico e social no Estado capitalista, cuja 

operacionalização dessa política educacional e social é estabelecida nas relações entre a 

sociedade e o Estado. (MAIA, 2017).  

Por fim, a Quinta fase (Avaliação da política pública) consiste na fase capital para as 

políticas públicas implementadas. A fase da avaliação deverá ser realizada em todos os ciclos, 

buscando contribuir para o pleno êxito da ação empreendida. Meny e Thoenig (1989) asseveram 

que ocorre nessa fase a supervisão e o controle da efetivação da política, proporcionando 

possíveis correções e falhas na busca pela plena realização da política, através da observação dos 

critérios de desempenho e do resultado do que foi projetado. 

De acordo com Ribeiro (2015), a política pública pode ser compreendida como a proposta 

de discussão e a efetiva prática de ações conexas ao conteúdo, sendo este de caráter concreto ou 

simbólico, acompanhado de decisões reconhecidas como políticas no terreno da edificação e 

atuação de decisões políticas. Ressalta-se que, assinalar a política pública como uma conduta de 

enfrentamento de um problema, não necessariamente implica na transformação de uma questão 

em um problema. Para que esta situação seja concretizada, necessário se faz que sobrevenha uma 

conjunção de fatores. A efetiva entrada na agenda governamental depende das construções 

sociais ao redor de determinados temas ou assuntos.  

A etapa de avaliação de um Programa como o PRONERA, que teve sua concepção 

atrelada às pressões sociais em que os atores governamentais responderam a essas pressões no 

sentido de promoverem a institucionalização deste Programa de Educação do Campo na UESB, 

está a cargo dos gestores diretos do Programa, responsáveis pelos resultados apresentados, 

independente de restrições de caráter orçamentário, financeiro, técnico e de recursos humanos. 
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Desse modo, a avaliação do PRONERA é compreendida por três (03) segmentos básicos: a) 

concepção do Programa; b) implementação do Programa; e c) resultados do Programa.  

Com aporte em Castro e Melo (2014), em relação ainda à avaliação do PRONERA como 

política pública, a literatura específica apresenta diferenciados aspectos referente às pesquisas 

avaliativas. Dentre esses aspectos, não existe consenso em virtude do grau de complexidade 

proporcionada para este campo de estudo, sendo que as abordagens diferenciadas demandam do 

avaliador a concepção de um entendimento epistemológico do todo, no mecanismo de 

compreensão de um determinado fenômeno. 

Cabe ressaltar que as demais abordagens podem apresentar relevância no âmbito 

organizacional e gerencial, porém, quanto à abordagem de pesquisas avaliativas no campo 

científico, existe a necessidade da especificação do posicionamento referente à escolha do 

modelo de avaliação que melhor permita redarguir às questões que descrevam o objeto da 

pesquisa avaliativa, a alternativa do método e dos processos e das técnicas que serão utilizadas, 

como também o modo epistemológico da pesquisa avaliativa. (Ibid.). 

Há avaliações iniciais das políticas públicas, realizadas na fase de elaboração da política 

(ex-ante). Outra modalidade de avaliação “ocorre de modo simultâneo à execução das ações e 

tem por objetivo fazer correções durante as etapas em curso” (SILVA, 2007 et al., p. 46). Silva et 

al. (Ibid.) explicaram que a avaliação ex-post ocorre depois da implantação da política e pode ser 

realizada após um longo período com a finalidade de “se conhecer o impacto sobre as condições 

que se desejavam mudar”.  

            

           FIGURA 03 - Avaliação das Políticas Públicas 

 
              Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Dessa forma, faz-se necessário que na avaliação da política pública sejam identificadas as 

ligações entre os mecanismos que provocam os efeitos nas políticas públicas, quer sejam 

positivos, quer sejam negativos. Também, é preciso que não se perca de vista a situação que se 

deseja alcançar após a implementação das políticas públicas. (COHEN; FRANCO, 2004; PARO, 

1988, 1995).  

As avaliações das políticas públicas podem ser classificadas, segundo vários critérios. 

Esses critérios consideram fundamentalmente o agente que as realiza e são classificadas, como: 

avaliação externa (realizada por agentes externos à instituição que são responsáveis pelo 

Programa e com experiência neste tipo de atividade), avaliação interna (realizada por agentes 

pertencentes à instituição, contando com a colaboração direta das pessoas que participam do 

Programa), avaliação mista (junção dos dois tipos anteriores), avaliação participativa (essa 

avaliação contempla a participação dos agentes que realizam o planejamento, a execução e a 

avaliação das políticas) - (COHEN; FRANCO, 2004). No tocante a esta pesquisa, utilizou-se a 

avaliação interna, considerada a mais adequada por analisar e responder aos questionamentos 

propostos no objeto desta investigação, em virtude do pesquisador fazer parte do quadro de 

servidores efetivos da UESB há vinte (20) anos, dos quais dez (10) anos foram dedicados, 

exclusivamente, à coordenação administrativa e técnica das ações empreendidas pelo 

PRONERA/UESB, além de ser também, membro efetivo da UESB no Colegiado Estadual do 

PRONERA na Bahia. 

Quanto à avaliação, os autores Cohen e Franco (2004, p. 11) consideram o momento da 

realização das políticas públicas como: 

 

Avaliação ex-ante – realizada ao começo de um programa, com o fito de dar 

suporte à decisão de implementar ou não o programa, e ordenar os vários 

projetos segundo sua eficiência para alcançar os objetivos determinados. O 

elemento central da avaliação ex-ante é o diagnóstico, que auxilia na alocação 

dos recursos disponíveis de acordo com os objetivos propostos. Para esta 

avaliação podem ser utilizadas as técnicas de Análise Custo-Benefício e Análise 

Custo-Efetividade, mais afeita aos programas sociais. Avaliação ex-post – 

realizada durante a execução de um programa ou ao seu final, quando as 

decisões são baseadas nos resultados alcançados. Neste tipo de avaliação, julga-

se quando um programa está em execução, se ele deve continuar ou não, com 

base nos resultados obtidos até o momento e, se a resposta for positiva, se deve 

manter a formulação original ou sofrer modificações. Quando o programa já foi 

concluído, julga-se a pertinência do uso futuro da experiência, ou seja, se o 

mesmo tipo de programa deve ser implementado novamente ou não. A avaliação 
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ex-post é a mais desenvolvida metodologicamente e a que tem tido maior 

aplicação. 

 

Por conseguinte, Cohen e Franco (Ibid., p. 11) apontam que dois enfoques podem ser 

distinguidos, de acordo com as possibilidades de problemas ou perguntas que os processos 

avaliativos podem responder e sinalizam que: 

 

Avaliação de processos – realizada durante a implementação do programa, diz 

respeito à dimensão de gestão. É uma avaliação periódica que procura detectar 

as dificuldades que ocorrem durante o processo para efetuar correções ou 

adequações. Serve de suporte para melhorar a eficiência operativa; avaliação de 

impactos ou resultados – tem objetivos mais ambiciosos, respondendo se o 

programa funcionou ou não. Procura verificar em que medida o programa 

alcança seus objetivos e quais são os seus efeitos, indagando se houve 

modificações na situação-problema que originou a formulação do programa, 

após sua implementação. Serve de suporte para decisão sobre política, como 

continuação do programa e formulação de outros. É a avaliação mais complexa, 

pois envolve o julgamento sobre hipóteses, tais como: (1) Uma solução se aplica 

a outras realidades, ou apenas a determinado contexto? (2) As mudanças 

observadas na situação-problema se devem à intervenção ou a outros fatores? (3) 

As mudanças são permanentes ou temporárias, cessando com a interrupção do 

programa? 
 

De acordo com Lucas Neto (2011), pode-se frisar que no meio das vantagens da avaliação 

externa, o critério de isenção e o caráter de objetividade dos avaliadores exteriores ou externos, 

não se encontram diretamente envolvidos com o processo, além da possibilidade de constatação e 

comparação dos resultados obtidos com outros programas análogos já analisados. De outo modo, 

o acesso aos dados necessários apresenta grau maior de dificuldade, podendo comprometer o 

trabalho analisado, provendo informações limitadas que minimizam os resultados quanto à 

melhoria dos programas. Aborda-se também, que o conhecimento da metodologia de avaliação 

pode não substituir o conhecimento sobre as especificidades do Programa e que não existe uma 

única metodologia aplicável a todos os casos.  

No que diz respeito à avaliação interna, Cunha (2006, p. 10) apresenta como “vantagens a 

eliminação da resistência natural a um avaliador externo, a possibilidade de reflexão e 

aprendizagem e a compreensão sobre a atividade realizada dentro da instituição”. A referida 

autora complementa que, 

 

[...] pode-se perder muito em objetividade, já que os que julgam estão, também, 

envolvidos, tendo formulado e executado o programa. Se a avaliação for 
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realizada internamente à instituição, mas por pessoas que não participam do 

programa, na tentativa de diminuir a subjetividade, a situação torna-se análoga à 

do avaliador externo. (Ibid., p. 10).   
 

No caso da avaliação mista, os avaliadores externos mantêm contato direto com os atores 

do Programa a ser avaliado, buscando sustentar as vantagens e superar eventuais desvantagens 

das avaliações acima citadas. (Ibid.). 

A concepção, implantação e implementação de um Programa como o PRONERA/UESB 

implica diretamente na sua operacionalização, considerando quais são as conexões institucionais 

existentes, como deveriam funcionar e como funcionam de fato, de que modo os sujeitos do 

campo estão recebendo e avaliando o serviço prestado e a integração institucional que está 

ocorrendo, como as instâncias de governo estão se relacionando com esses sujeitos e o papel que 

cada um desempenha, de qual forma os aspectos normativos do Programa previstos para que ele 

possa ser executado sejam seguidos. Cunha (2006) descreve que o processo citado corresponde a 

uma avaliação formativa, visto que objetiva auxiliar no desenvolvimento do Programa em 

andamento. Esse é o mecanismo de feedback para seus gestores, dos quais são pontos necessários 

para o seu aperfeiçoamento e a correção de possíveis rotas do Programa.  

A esse respeito, Lucas Neto (2011) afirma que deve-se considerar, constantemente, que a 

avaliação de um Programa como o PRONERA/UESB consiste na produção de um conhecimento 

sistemático, acadêmico, administrativo e social sobre a sua operacionalização, comparada a 

padrões implícitos ou explícitos como meio de contribuir para a melhoria do seu desempenho. De 

tal forma, avaliar a implementação do PRONERA/UESB é conhecer o processo através do qual o 

Programa é conduzido. Além do mais, avaliar a implementação deste Programa é, ao mesmo 

tempo, uma maneira de conhecer os resultados do mesmo, ou seja, de responder por que os 

resultados apresentados estão ou não de acordo com o seu planejamento. Consequentemente, os 

resultados contabilizados do Programa dependem, em grande parte, da forma como ele é gerido, 

gerenciado, coordenado, e da realização plena no final do processo/sistema, isto é, da prestação 

dos serviços ou benefícios aos sujeitos. Desse modo, nota-se que as avaliações de processo dessa 

natureza têm a propensão de fazer uso de metodologias qualitativas e quantitativas. 

Cabe destacar que historicamente, a sociedade política tem fixado inovações para 

recomposição no tocante à estrutura estatal obtida via políticas públicas de Estado e de governo, 

tentando empreender mecanismos de multi regulação em diversos setores do arcabouço social, 
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visando a superação das crises cíclicas, intrínsecas ao sistema produtivo. De outro lado, 

apresenta-se evidenciado certo abrandamento dos processos de multi regulação do semblante 

civil do Estado. (BARROSO, 2005). 

Ainda com aporte em Barroso (Ibid.), observamos que a avaliação do Estado sobre a ótica 

do seu caráter multi regulador, cria as situações necessárias ao desenvolvimento do capital, bem 

como os prováveis processos de contra regulação que os sujeitos, os movimentos sociais e os 

sindicais manifestam, realizando-se através da problematização das convicções e ações do 

PRONERA, enquanto política de governo e, posteriormente em 2010, de Estado. 

A partir dessas análises, deve-se reafirmar que a prática educativa representa um processo 

social marcado por interesses e contradições no arcabouço e no desenho da política educacional, 

enquanto esta representa uma concepção da sociedade e para a sociedade, devendo ser analisada 

como um elemento que compõe uma denominada superestrutura, à medida que estabelece 

relações contínuas no processo social e são determinadas pelos demais elementos que integram e 

interagem com essa superestrutura. 

Quanto à inferência sobre o papel e a relevância da pesquisa científica, Mouriaux e 

Beroud (2005, p. 168-169) apontam que,  

 

[...] a consciência comum nem sempre percebe a realidade dos fatos. O 

fenômeno pode ser mais do que aparenta ser: um bastão colocado na água pode 

parecer quebrado; para um observador do senso comum, o sol dá voltas em torno 

da terra, levanta-se e volta a deitar-se. Mas, a ciência vai além do que a 

percepção propõe, ao compreender as ilusões que ela mesma pode conter. [...] a 

evidência social tem armadilhas análogas, ou pelo menos comparáveis, às do 

mundo físico. 
 

Através dos movimentos sociais e sindicais, os sujeitos do campo exercem pressão sobre a 

organização social posta pelo sistema do capital pelo meio de lutas constantes e coletivas. Como 

contorno evidente de resistência a essas pressões, o capital idealiza táticas materiais e peculiares 

para desqualificar e esfriar essas lutas no plano político e ideológico. No tocante à dimensão 

ideológica, a educação vem mostrando-se como um dos meios para a absorção das subjetividades 

dos sujeitos em favor dessa ordem. 

Por meio da educação escolarizada, um dos instrumentos mais eficazes e aprimorados de 

produção de consenso em volta da hegemonia dominante se constitui, e uma das funções 
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essenciais é produzir conformidade e consenso, bem “[...] como gerar e transmitir um quadro de 

valores que legitima os interesses dominantes [...]” (MÉSZÁROS, 2005, p. 35). 

Partindo do fato de que este objeto de estudo se fundamenta na análise do impacto do 

PRONERA/UESB como política pública, para que haja melhor entendimento sobre as 

abordagens metodológicas e as tipologias que adotamos, contextualizaremos a seguir algumas 

concepções sobre o assunto em pauta.  

Conhecer o Ciclo das Políticas Públicas e proceder no tocante à avaliação das suas fases 

(surgimento dos problemas políticos, inclusão na agenda governamental, formulação, decisão do 

Programa de política pública, implementação e avaliação das políticas públicas) é uma tarefa de 

grande relevância. 

Quanto ao Ciclo das Políticas Públicas, Barreto (2009) assevera que tão importante 

quanto à formulação, são a implementação e a avaliação das políticas públicas, visto que se faz 

necessário,  

 

[...] considerar as relações que se estabelecem na implementação das Políticas 

com o público-alvo. As apostas feitas pelos formuladores quanto ao 

comportamento esperado das populações a que se dirigem podem distanciar-se 

muito do que efetivamente ocorre quando elas são postas em prática. [...]. Além 

disso, a implementação de políticas e programas em países federativos como o 

Brasil reveste-se de particular complexidade, uma vez que, tanto a União como 

os estados e municípios são entes federados com autonomia relativa, que atuam 

de acordo com interesses e prioridades específicas. Particularmente nas políticas 

em que são pressupostas ações articuladas das diferentes instâncias 

administrativas, além de pesarem essas especificidades, as disputas político-

partidárias podem alimentar comportamentos não cooperativos. (Ibid., p. 11). 

 

As políticas públicas podem ser entendidas como um conjunto de programas dos governos 

(federal, estaduais ou municipais) para atender uma demanda da sociedade. 

Entre os conceitos de políticas públicas, Höfling (2001) afirma que estas podem ser 

definidas pelos serviços prestados pelo Estado à sociedade, mediante a implementação de projeto 

de governo. Por sua vez, Bucci (2002, p. 04) afirma que o termo políticas públicas significa um 

“conjunto de programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”. 

Segundo Souza (2007), no Brasil, empreender uma análise da gestão das políticas 

públicas ganhou maior importância em virtude do surgimento da necessidade de se alcançar 



66 

 

maior efetividade (eficiência e eficácia) na implementação de políticas públicas que possam 

atender as demandas sociais, e ao mesmo tempo fazer face ao aumento do déficit público da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, deve-se analisar os motivos que tornam 

necessárias determinadas intervenções do poder público, o modo como é realizado o 

planejamento das ações, a organização do aparato técnico e burocrático encarregado de 

implementá-las, o estabelecimento de normativas para a organização do trabalho, os indicadores 

de desempenho relativos à avaliação preliminar e a avaliação que é realizada durante e após sua 

execução. 

 

2.4 Outras Considerações Avaliativas do PRONNERA  

 

Atualmente existe um consenso na literatura quanto aos estudos para a realização de 

avaliação das políticas e programas públicos que estão associados à mudança da Administração 

Pública para uma administração que seja mais moderna e eficiente, mesmo que em alguns países 

esse consenso não seja aplicado em sua plenitude. Ocorre que nos países em desenvolvimento, as 

políticas públicas desempenham papel estratégico e político para mitigar a pobreza, convertendo 

numa situação ajustada com uma economia de mercado. Concomitante a isso, Bresser Pereira 

(1996, p. 09) afirma que: 

 

No lugar da velha administração pública burocrática, emergiu uma nova forma 

de administração – a administração pública gerencial, que tomou emprestado do 

setor privado os imensos avanços práticos e teóricos ocorridos no século XX na 

administração de empresas, sem, contudo perder sua característica específica: a 

de ser uma administração que não está orientada para o lucro, mas para o 

atendimento do interesse público. 
 

Esse aspecto também foi observado por Lucas Neto (2011), no que se refere ao crescente 

interesse dos governos para os estudos de avaliação das políticas públicas, guardando relação 

direta com as questões de efetividade, eficiência, accountability
9
e desempenho da gestão pública, 

visto que estes estudos vêm se constituindo como ferramenta para os gestores públicos, 

formuladores e implementadores de programas e políticas públicas. Destarte, as avaliações de 

                                                             
9 Accountability é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português como responsabilidade com 

ética e remete à obrigação, à transparência, de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar 

contas a instâncias controladoras ou a seus representados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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políticas e programas permitem que formuladores, implementadores e avaliadores adotem suas 

práticas decisórias, tendo um grau de conhecimento que visa a obtenção dos resultados máximos 

para com os recursos públicos empregados, com a posterior observação dos resultados positivos 

esperados.  

As categorias referentes ao Estado e a Política são de essencial importância para a 

arguição em torno das políticas públicas. A política assinala um campo que se dedica ao estudo 

da arena das dinâmicas humanas às ações do Estado. Nas concepções atuais do Estado a 

terminologia política faz referência às ações ou ao elenco de dações que, de uma maneira ou de 

outra, são conferidas ao Estado considerado moderno, neoliberal, capitalista e mercantilista. 

Conforme Shiroma et al (2007, p. 08), “a política é a demonstração dos contornos contraditórios 

das relações de produção que se alojam na sociedade civil”. Nessa análise, a sociedade é posta 

como ente adjacente das relações econômicas que se fundamentam em si mesmas, além de 

balizarem e conduzirem suas ações. 

Dessa forma, percebe-se que o ambiente de influência é a zona na qual os grupos 

hegemônicos atuam conforme seus diferentes objetivos. Silva (2014) analisa que quando da 

elaboração das políticas educacionais, distintos grupos realizam discussões e promovem 

articulações no tocante às suas finalidades, resultando no fato de que determinada política se 

torne um contrato com aspectos contraditórios, pautado no interesse desses grupos. Além disso, 

nesse contexto também há a influência de organismos internacionais que atuam de forma direta e 

indireta nas políticas nacionais voltadas para a educação, os quais determinam normas e 

procedimentos particulares que são negociados de acordo com as demandas educacionais de cada 

país. 

Segundo Boneti (2016, p. 08), a compreensão de uma política pública como o PRONERA 

representa: 

 

A insistência de estudar as políticas públicas por meio da análise e da avaliação 

dos seus resultados em relação ao atendimento aos direitos sociais, como querem 

os funcionalistas, além de se constituir em estudo parcial da temática, pressupõe 

que as determinações legais, por si só, fundamentam e movem as instâncias 

públicas e as suas ações, descuidando-se de desconsiderar fatores outros que 

envolvem a organização da sociedade civil, os interesses de classe, os partidos 

políticos e demais agentes determinantes na elaboração e gestão das políticas 

públicas que têm origem na sociedade civil. 
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No procedimento de parceria existente entre o Estado e a sociedade civil organizada em 

movimentos sociais e sindicais, esses movimentos figuram, na maioria das vezes, apenas como 

coadjuvantes ou como clientes beneficiários da política pública, sendo que deveriam atuar 

também como sujeitos agentes e proponentes dos encaminhamentos das ações estatais. Jesus 

(2004) infere que:  

 

Destituir o Estado de seu papel, mas transformá-lo de regulador para 

coordenador, que se organiza de modo conflituoso, no qual os bens públicos até 

agora produzidos, tais como a legitimidade, bem-estar econômico e social, 

segurança, identidade cultural, sejam objetos de disputa e negociação 

permanentes. É preciso entender o Estado não mais como uma materialidade 

institucional e burocrática, mas como um campo de luta política menos regulada 

pela luta política convencional. Essa luta política se dá pela representatividade 

dos sujeitos e pela participação social em todas as instâncias, por uma 

democracia distributiva em todos os sentidos. (JESUS, 2004, p. 98). 
 

A participação efetiva dos movimentos sociais nas políticas públicas e nas políticas 

educacionais apresenta-se, na grande maioria, com barreiras e dificuldades junto à sociedade civil 

organizada. Segundo Gohn (2007), o espaço público ainda é tratado com espaço privado de 

classes dominantes na política brasileira, sobretudo, em decorrência dos valores tradicionais que 

esse espaço se apresenta. Em detrimento desse cenário, os movimentos sociais e sindicais 

continuam apresentando suas demandas endereçadas aos atores governamentais com a dimensão 

pública e coletiva que a sociedade civil anseia, especialmente os setores da sociedade com 

elevado grau de exclusão e déficit educacional.  

Ademais, a autora supracitada (Ibid.), destaca que as mobilizações dos movimentos 

sociais e sindicais em busca de oportunidade política constituem aspectos bastante relevantes do 

sistema político, contribuindo no desencadeamento de mobilizações em prol da concepção e 

implementação de políticas públicas educacionais na agenda governamental. Deve-se considerar 

que a inclusão de uma política educacional, a exemplo do PRONERA/UESB, na agenda 

governamental depende, em grande parte, do poder de mobilização e de pressão dos 

demandantes, uma vez que o clima político-social vigente no momento influencia, sobremaneira, 

no processo de decisão dos atores governamentais, como resposta do Estado, em relação à 

capacidade de mobilização desses movimentos. 

No Brasil, a partir de 2012, em um contexto de agravamento sério das atuais crises 

políticas e econômicas, marcado pela necessidade de ampliar a participação da sociedade civil na 
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formulação e avaliação de novos modelos de políticas sociais com escopo, tanto mais abrangente 

(esferas federal e estadual) quanto mais específico (esferas regional e local), governos, gestores e 

a sociedade civil devem avaliar as políticas públicas para dar respostas à problemática de 

equacionar o uso de recursos públicos limitados com as crescentes demandas oriundas da 

sociedade. Nessa perspectiva, há um consenso entre os especialistas em políticas públicas de que 

as recentes crises política e econômica devem merecer análises mais aprofundadas.  

Na trajetória das políticas públicas no Brasil percebe-se a carência no sentido de verificar 

as reais demandas do público atendido, implicando em tentativas exclusivas do Estado no intuito 

de que sejam mantidos os privilégios de determinadas esferas sociais específicas, robustecendo o 

seu estilo oligárquico que atualmente se traduz em governos, nos quais o domínio soberano 

assenta-se em mãos de um limitado e unido grupo de pessoas, que de acordo com Bobbio (1992, 

p. 835), estão “ligadas entre si por vínculos de privilégios particulares [...]”, prevalecendo o 

interesse de poucos em detrimento das necessidades coletivas. Assim, no Brasil, esse estilo 

oligárquico transporta em si a baliza colonial de uma sociedade com alicerce escravocrata, 

enleando privilégios com direitos e naturaliza o indeferimento de direitos a ampla parcela da 

sociedade, solidificando o que se chama de naturalização da desigualdade social.  

Em conformidade com Chauí (1994), o estilo oligárquico de domínio no Brasil faz do 

Estado um ambiente privado que se destina a institucionalizar os privilégios pela carência de 

distinção entre o público e o privado. Como não existe diferença entre essas duas esferas, mantêm 

as particularidades oligárquicas do poder em políticas marcadas por um assistencialismo 

desmobilizador. Na atualidade, as funções do Estado social estão sendo comprimidas pelo ideário 

neoliberal através da supressão de direitos e garantias, em detrimento do acréscimo de concessões 

de privilégios para a classe dominante que detém e manipula o capital financeiro e especulativo.   

Rocha (2007) referenda que o PRONERA é um Programa de caráter social que foi 

concebido em virtude dos embates e da coragem de mobilização dos movimentos sociais do 

campo que afrontaram em caráter permanente para conquistá-lo, sustentando essa luta por sua 

continuidade, para que se consolide como uma política pública, de fato e de direito. 

Ainda em conformidade com Rocha (Ibid.), 

 

Os protagonistas dos conflitos sociais reconhecem a educação como um 

instrumento de luta de classes, por isso ambos aspiram pelo controle da mesma: 

os Movimentos Sociais, porque, além de terem a consciência de seus direitos 
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adquiridos, reconhecem que, sem uma educação que promova a emancipação da 

classe proletária, a possibilidade pela conquista de uma sociedade justa e 

igualitária torna-se mais distante; a classe dominante, porque reconhece que 

povo educado, na perspectiva proletária com conhecimento garantido, é povo 

emancipado. (ROCHA, 2007, p. 32-33). 
 

Esses embates existentes, sobretudo, na concepção do PRONERA refletem as categorias 

históricas expressas por Marx e Engels (1980, p. 26), do seguinte modo: 

 

A história de toda sociedade até agora existente [...] é a história de luta de 

classes. O homem livre e o escravo, o patrício e o plebeu, o barão feudal e o 

servo, o mestre de uma corporação e o oficial, em suma, opressores e oprimidos 

estiveram em constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, 

umas vezes oculta, aberta outras, que acabou sempre com a transformação 

revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes em 

conflito [...]. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade 

feudal, não acabou com os antagonismos de classe. Não fez mais do que colocar 

novas classes, novas condições de opressão, novos aspectos da luta no lugar dos 

anteriores. A nossa época da burguesia, distingue-se, contudo por ter 

simplificado as antagonismos de classe. 
 

Existe a necessidade de ponderar que as lutas inerentes ao PRONERA e suas 

reverberações sociais consideram as lutas pautadas por contendas de forças e de poder no seio das 

classes sociais que compõem as expertises da sociedade capitalista. Marx e Engels (2001) 

ressaltam que essas lutas são realizadas entre a classe dominante ou burguesa como instrumento 

de dominação através da ideologia e a classe trabalhadora ou proletária constituída pelos sujeitos 

do campo, considerando sempre que a classe burguesa, possuidora dos meios de produção, 

corrompe constantemente as formas de riqueza constituídas por intermédio das relações sociais 

da classe trabalhadora, consolidando o império e a subjugação na arena material, ideológica e 

sociometabólica, conforme relata Mészáros (2004, p. 69): 

 

O que se espera das autoimagens da ideologia dominante não é o verdadeiro 

reflexo do mundo social, como a representação objetiva dos principais agentes 

sociais e seus conflitos hegemônicos. Antes de tudo, elas devem fornecer apenas 

uma explicação plausível, a partir da qual se possa projetar a estabilidade da 

ordem social estabelecida. É por isso que a ideologia dominante tende a produzir 

um quadro categorial que atenua os conflitos existentes e eterniza os parâmetros 

estruturais do mundo social estabelecido. 
 

A Educação do Campo e, consequentemente, o PRONERA surgiram em decorrência do 

“acirramento do conflito entre capital e trabalho, no final da década de 1990, década esta marcada 
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por intensas perdas dos direitos sociais, principalmente, para os povos da América Latina” 

(ROCHA, 2007, p. 46). A contra reforma do Estado contribuiu diretamente para atentar com 

essas perdas, juntamente com o controle impetrado pelos designados países do chamado 

capitalismo avançado sobre os países subdesenvolvidos, por meio, sobretudo, das políticas 

pautadas e inseridas na agenda “pelos organismos financeiros internacionais como: Banco 

Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio 

(OMC), dentre outros que, por meio da imposição de seus receituários, visam fragilizar os já mais 

fracos e, assim, ter o controle da soberania nacional dos latino-americanos”. (Ibid., p. 46). 

Dessa maneira, objetivando maior compreensão acerca dessas relações envolvendo o 

conflito constante entre capital e trabalho, a análise atual das categorias do MHD constitui 

edificação sólida do conhecimento científico em direção à construção da práxis política e 

organizativa para a luta da classe trabalhadora e, desta maneira, promover o avanço das lutas por 

mutações sociais. 

Em conformidade com Cheptulin (2004), essas categorias são graus do conhecimento e da 

prática social. Denotam formas do pensamento que anunciam termos mais gerais, consentindo ao 

homem representar apropriadamente a realidade. Representam imagens do mundo objetivo, 

disseminações de fenômenos e processos que estão presentes fora da consciência. O emprego 

metodológico das categorias permite a aquisição de novas implicações e o movimento do 

conhecido ao desconhecido que deve ser sujeito à atividade do pensamento e, através da prática, 

propiciar materialidade aos princípios da metodologia dialética de como conhecer e transformar a 

realidade. De tal modo, as categorias do MHD conjecturam as leis gerais do desenvolvimento 

objetivo. Os serem humanos não são separados do mundo em que vivem, os seus objetivos os 

unem pelo fato de refletirem os procedimentos da natureza e da forma social como existem na 

realidade. 

As relações permeiam as categorias e a Educação do Campo pode ser evidenciada e 

problematizada de forma real e constante, principalmente na garantia das prerrogativas sociais no 

campo. A Educação do Campo deve ser considerada como um movimento em que há relação 

direta com a contradição e as forças capitalistas dominantes, a exemplo do agronegócio e dos 

grandes latifúndios, caracterizando, dessa forma, a percepção do empírico para a situação 

concreta, de uma representação caótica para uma totalidade de determinações concretas. (ROSSI, 

2014). 
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Nesse contexto, Educação do Campo promove a ruptura com a lógica de que é preciso 

dilatar a educação para o campo. Ratifica o imperativo da edificação de uma educação no campo 

idealizada com a participação efetiva e constante dos sujeitos camponeses, lastreada nas suas 

demandas e nos aspectos culturais de suas vivências (CALDART, 2002a). A partir desta análise, 

pode-se asseverar com isso, que para os movimentos sociais vinculados ao campo, a Educação do 

Campo constitui um projeto educacional dos sujeitos trabalhadores do campo. Pensando-se dessa 

forma, a educação demarca um território que não representa o território do mercado imposto pelo 

capital. Portanto, esse projeto representa uma conquista dos trabalhadores rurais por meio de suas 

lutas e mobilizações na aquisição de um Programa dedicado paras as demandas dos jovens e 

adultos oriundos de assentamentos provenientes da Reforma Agrária que se materializa no 

PRONERA. 

 

3.4.1 O caso do II PNERA 

 

O INCRA, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

publicou no ano de 2015 o relatório referente à II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma 

Agrária (II PNERA). A referida pesquisa teve abrangência correspondente ao período de quatorze 

(14) anos de atuação do PRONERA, no período de 1998-2011. O documento refere-se à pesquisa 

quantitativa, objetivando criar um banco de dados relacionados com as ações do Programa, 

devendo ser atualizado periodicamente, através das superintendências regionais (SRs) do INCRA 

(DATAPRONERA). O relatório teve como mote procurar justificar a dispersão das informações 

nas SRs do INCRA, assim como nas diversas instituições de ensino parceiras na execução dos 

projetos e das organizações demandantes, a exemplo dos movimentos sociais e sindicais. De tal 

modo, O DATAPRONERA deveria ser constantemente alimentado pelas SRs com dados e 

informações dos cursos concluídos até a data de abrangência da II PNERA, em 31 de novembro 

de 2011. Caberia também a função de gerenciar o Programa, bem como de estabelecer uma 

ferramenta de pesquisa e gestão. (BRASIL; IPEA, 2015). 

De acordo com os dados alçados no relatório da II PNERA, o PRONERA realizou 

trezentos e vinte (320) cursos nos níveis EJA Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, no 

período correspondente de 1998 a 2011, com a participação direta de oitenta e duas (82) 

instituições superiores em todo o país, tendo a participação de cento e sessenta e quatro mil, 
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oitocentos e noventa e quatro (164.894) educandos. Essas ações relacionadas às políticas públicas 

educacionais promoveram a formação educacional e profissional de diversos trabalhadores e 

trabalhadores, repercutindo diretamente na vida social desses sujeitos e melhorando suas 

condições de vida no campo. (Ibid.). 

O referido relatório destacou as superintendências regionais do Pará, que realizaram trinta 

e três (33) cursos, do Rio Grande Sul com vinte e sete (27) cursos, a do Estado da Bahia que 

contou com um total de vinte e três (23) cursos, sendo que o PROENERA/UESB contribuiu de 

forma efetiva para o alcance desses números, a Paraíba com vinte e um (21) cursos, e o Maranhão 

com vinte (20) cursos. 

Na análise do relatório da II PNERA observa-se que o PRONERA atuou nas distintas 

modalidades do ensino, evidenciando o elevado número de sujeitos atendidos oriundos das áreas 

de Reforma Agrária. Como fora mencionado, no Estado da Bahia foram oferecidos vinte e três 

(23) cursos no período destacado, sendo que a UESB realizou cinco (05) cursos nas modalidades 

de Ensino Médio Integrado ao Técnico e quatro (04) cursos na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), atendendo cerca de oito mil (8.000) sujeitos.  

Conforme esclarece Leite (2002), o direito de política educacional para a população do 

campo foi sempre negligenciado e, quando essa educação alcançava determinadas localidades 

campesinas era voltada somente para a o ensino de determinados aprendizados do dia a dia 

urbano. Leite (Ibid.) define que 

 

A Educação Rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a 

planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do 

processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político 

ideológica da oligarquia agrária. (LEITE, 2002, p. 14). 

 

Em face dessa contingência, Diniz (2016) referenda que tais constatações apresentam a 

educação como atributo desnecessário a ser implementado nas áreas campesinas, explicando a 

ausência de políticas educacionais, bem como o expressivo número de analfabetos vivendo no 

campo. Diante disso, o PRONERA nacional e o PRONERA/UESB vêm desempenhando sua 

principal meta que é diminuir o analfabetismo no campo, acendendo a possibilidade para que 

esses sujeitos possam ter acesso a outros níveis de educação. Essa principal meta permite que o 

Programa expanda as modalidades de ensino, visualizando a possibilidade de ampliar a 

implementação de demandas para Cursos de Pós-Graduação em nível de Mestrados acadêmicos e 



74 

 

profissionais, tendo como objetivo propiciar o aperfeiçoamento de determinadas áreas específicas 

para o desenvolvimento dos territórios do campo. 

Ainda em concordância com Diniz (Ibid.), convém ressaltar que o direito social à 

educação não foi ampliado nas diversas áreas rurais do país em virtude da conformidade de um 

poder Estatal, com fundamentos na oligarquia que sempre fez prevalecer junto às classes menos 

favorecidas, a ausência de informação e conhecimento no sentido de conservar a concentração de 

poder através da subordinação. O PRONERA, enquanto política pública de Estado constitui-se 

pela luta social e o protagonismo dos movimentos sociais e sindicais, colaborando para a 

consolidação da responsabilidade de um Estado Democrático e de Direito na distribuição dos 

recursos e do poder social, garantindo aos povos do campo a oportunidade do exercício de seu 

direito social à educação. Uniforme a essa situação, o processo de alfabetização e a meta de 

completar os anos iniciais de formação foi a primeira grande meta do PRONERA, sem a qual a 

obtenção aos níveis de Ensino Médio, Superior e de Pós-Graduação expiraria nos porões da 

inviabilidade.  

Concomitante a isso, Antunes-Rocha (2011) explica que: 

 

Quando da implantação a ênfase inicial era na formação de monitores para 

atuação nos cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos. Ao longo da 

caminhada, outras necessidades fizeram-se presentes: projetos para a 

escolarização em nível fundamental, exigindo formação em Ensino Médio com 

qualificação para o Magistério e Pedagogia; as demandas pelos anos finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio exigindo a Licenciatura em diferentes 

áreas do conhecimento; a necessidade de formação continuada, de produção de 

material didático, de realização e socialização de pesquisas para atender aos 

desafios que emergiam da prática. (ANTUNES-ROCHA, 2011, p. 123). 

 

Adentrando nos pontos relacionados às contradições que se encontram atualizados nas 

políticas públicas educacionais para o campo, faz-se necessário abordar a categoria contradição. 

Esta categoria representa a unidade de luta dos contrários, tendo sua origem na realidade objetiva, 

partindo de diferenças não essenciais de caráter externa que podem caracteriza-se como 

contradições, seguindo e chegando, posteriormente, ao estágio das diferenças essenciais. Em 

situações próprias, as diferenças essenciais revolvem aos contrários. Dando prosseguimento a 

esse movimento, os contrários adentram em conflito, em situação de interposição, tornando-se e 

condicionando a resolução das contradições. Essas diferenças, que possuem tendências e 

orientações às mudanças e progressões distintas assumem aspectos de luta, transmutando-se em 
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contrários nos seus métodos de desenvolvimento e, assim que as contradições são resolvidas, elas 

compõem um novo grupo de contradições. (HERMINE, 2013). 

Cheptulin (2004) exemplifica que: 

 

Tomemos um exemplo concreto, o desenvolvimento da contradição entre 

proletariado e a burguesia. Essa contradição tem suas raízes em um passado 

longínquo, apareceu no período da produção artesanal e manifestou-se nesse 

estágio, primeiramente sob a forma de uma diferença não-essencial entre o contra 

(patrão), por um lado, e os ajudantes e aprendizes por outro lado.[...] Isso significa 

que os ajudantes e os aprendizes eram contramestres em potencial, e que entre 

eles a única diferença era proveniente do tempo e da experiência. Mas, no curso 

do desenvolvimento da produção em um atelier, essa ordem das relações mutua 

[...] foi substituída por uma nova ordem , segundo a qual os aprendizes e os 

ajudantes não podiam mais tornar-se automaticamente contramestres e 

permaneciam sempre na situação de subordinados, de assalariado [...]. Depois que 

o artesanato foi substituído pela manufatura, essa contradição passou de estágio 

das diferenças essenciais ao dos contrários [...]. Desde então, os interesses do 

patrão e dos operários tornam-se radicalmente opostos. Mas esse ainda não é o 

fim da contradição. Á medida que há o desenvolvimento da produção capitalista, 

essa contradição acentua-se, torna-se mais aguda e, depois de ter atingido sua 

forma suprema, encontra sua resolução na revolução socialista. (CHEPTULIN, 

2004, p. 293 e 294). 
 

Quando do aprofundamento das políticas de Educação do Campo deve-se considerar a 

existência de um mecanismo de contradição no meio dos sujeitos sociais do campo, sendo este 

mecanismo representado pelo Estado capitalista, os atores sociais (movimentos) e sindicais, 

juntamente com as ações pedagógicas com viés hegemônicas representativas do modelo 

capitalista nacional e internacional. Subtil (2016) infere ainda que a contradição não se apresenta 

puramente na contraposição dos anseios de cada classe, mas apresenta-se no intricado movimento 

de suprir as demandas características da classe dominante. Nesta conjuntura, os movimentos 

sociais e sindicais nesse embate dos contrários atuam nas contendas e demandas por políticas 

públicas, na expectativa de manter a garantia dos direitos sociais aos sujeitos do campo, 

notadamente o direito à educação. 

Para conquista e manutenção das políticas públicas como o PRONERA/UESB faz-se 

necessária a mediatização através dos conflitos, lutas e pressões para que haja efetivamente a 

manutenção da educação, expressando as contradições de classe. Existe uma intensa contradição 

na metodologia de edificação dessas políticas em virtude da presença de instituições 

internacionais no processo, as quais corroboram com as alianças em meio aos atores que 
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reivindicam ações imediatistas e evidenciam que os valores engajados nessas políticas fazem 

contraponto às vertentes capitalistas, especialmente por terem como suporte o lastro de 

coletividade existente e do sobrepujamento do domínio privado. Deste modo, a constituição da 

política educacional para o Campo perpassa pela luta dos trabalhadores campesinos e do poder 

estatal na concretização dessas políticas, inclusive na coragem das contradições que fazem parte 

os arquivos oficiais relacionados com a educação campesina. (DINIZ, 2016). 

Para Lukács (1967 apud CARVALHO, 2007), em linhas gerais, depreende-se que o 

marxismo é uma abordagem teórica que coopera para manifestar a realidade, buscando 

compreender os fatos da realidade por meio de suas conexões e contradições e analogias entre 

universalidade, particularidade e singularidade, sendo que estes representam uma propriedade 

objetiva dos fenômenos. Nesse enfoque, o real é observado partindo da sua ampliação histórica e 

da sua constituição e desenvolvimento, apreendendo as categorias de mediação que permitem a 

sua apreensão na totalidade. Do mesmo modo, tal enfoque compõe-se em uma representação 

consistente, refletindo de forma robusta para o estudo das políticas educacionais. 

O PRONERA e o PRONERA/UESB, juntamente com a Educação do Campo, através das 

diretrizes operacionais representam sua principal materialização no âmbito das instituições do 

Estado, constituem o alicerce de uma contra hegemonia que vem construindo e edificando os 

pilares de novos paradigmas e uma recém-chegada ordem discursiva, no tocante à questão 

educacional no país, através das relações de proximidade entre a sociedade política e a sociedade 

civil. Essa justaposição se realiza por meio da emergência da explicitação dos conflitos sociais e 

pela participação política e democrática. (Ibid.). 

Esse processo participativo caracteriza-se pela ação social que coloca em relevo a 

necessidade de uma mudança, de um modo novo atuar no cenário social e político. Diniz (2016) 

aponta que esse processo participativo pode ser entendido como a vida da ação política, no 

momento em que a ação de negociação e da reflexão dos rumos de um determinado cenário 

humano é colocada em debate, ou quando a hegemonia vigente não contrapõe adequadamente as 

incitações históricas dos conflitos sociais. A participação aparece no contexto de uma viabilidade 

política que visa construir uma contra hegemonia que seja capaz de dar novos encaminhamentos 

para as relações sociais conflituosas. 
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Nesse sentido, pode-se asseverar que os resultados granjeados pelo PRONERA não 

alcançariam a real materialidade sem o efetivo expediente de uma gestão democrática e 

participativa. Concomitante a isso, Antunes-Rocha (2011) enfatiza que: 

 

Na história das lutas populares pelos seus direitos é possível observar que, 

depois que as reivindicações são atendidas, temos um histórico de arrefecimento 

da mobilização. Não foi isso que aconteceu com o PRONERA que, em sua 

construção, foi se afirmando como espaço permanente de luta e de proposição. 

Nesse sentido, se constitui como espaço e lugar da experimentação, da produção 

de conhecimento, da práxis, de prática coletiva, construção de parcerias e 

diálogo de saberes. (ANTUNES-ROCHA, 2011, p. 122). 
 

Arroyo (2010) enfatiza que a condução do PRONERA se apresenta em um processo de 

oposição das políticas de Estado que, muitas das vezes, se estabelecem com aspectos de cunho 

compensatório, moralizante e de controle social, no qual se busca ascensão do processo da 

educação formativa, partindo da realidade das demandas e dos estímulos da realidade presentes 

nas áreas de Reforma Agrária, através da promoção dos sujeitos quanto à sua capacitação. Assim, 

tem-se que o PRONERA, inserido no rol das políticas públicas, é caracterizado de forma legítima 

nos aspectos inerentes às práticas democráticas e justas de o Estado abordar sobre a questão de 

acesso e concepção de oportunidades e direitos para distintos setores da sociedade, afastados de 

seus direitos fundamentais de quanto à cidadania. 

O PRONERA, no ano de 2018, completou vinte (20) anos de existência marcada por 

processos de contradições no seu caráter estrutural e conjuntural. O projeto contra hegemônico 

pautou a sua consolidação através da sua proposta nascida dos seus parceiros como nova 

proposição de educação na sua implementação. Segundo Diniz (2016), o PRONERA, enquanto 

políticas públicas gestadas por meio das lutas políticas no seio da sociedade civil teve a finalidade 

de buscar a transformação dos conflitos sociais em direitos conquistados na trajetória das 

políticas públicas do país. Nesse contexto, as políticas compensatórias são periódicas, não 

havendo um extenso debate com o público alvo a ser contemplado.   

Diniz (2016) reafirma que as políticas públicas voltadas para a educação, sobretudo, 

relacionadas ao PRONERA/UESB, não são implementadas em virtude do exercício da cidadania, 

sendo apresentadas, na sua grande maioria, como benesses de Estado considerado protetor e 

paternalista, havendo com isso, prejuízo social na correlação de forças que são capazes de 

influenciar e determinar direitos que venham a legitimar os embates e conflitos sociais, 
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constituindo, desse modo, em direitos novos que colaboram com as alterações no cenário social 

em rumo à verdadeira equidade. 

Na concepção de Piana (2009), essas políticas públicas, de caráter social, são 

empreendidas por ações que determinam, na sua grande maioria, padrões e modelos de proteção 

social, cunhados e implementados pelo Estado, sendo direcionadas, em princípio, para a 

redistribuição e socialização de benefícios sociais que visam a redução das desigualdades 

estruturais concebidas pelo desenvolvimento socioeconômico. A relação do Estado paternalista e 

protetor com a sociedade é evidenciada no grau de demanda idealizada por esta, objetivando 

contemplar e suprir as lacunas sociais e institucionais apresentadas. Desse modo, este Estado 

promove o traçado e a direção das políticas públicas que são implementadas para o atendimento e 

fortalecimento das demandas derivadas da população. 

Ainda em conformidade com Diniz (2016), nesse contexto, o PRONERA representa uma 

diferenciação perante uma estrutura sociopolítica de base oligárquica que, no decorrer dos anos 

vem confundindo direitos com privilégios, juntamente com uma conjuntura internacional e 

nacional de contração de direitos de cidadania em prol do mercado, através de uma manifesta 

desautorização dos princípios constitucionais relacionados à soberania popular por meio do 

exercício de uma democracia interativa e cidadã. Esse diferencial é pautado e ratificado na base 

de sua criação, como também na forma de atuação das suas ações e relações conectadas às 

demandas dos sujeitos sociais das áreas de Reforma Agrária. Desse modo, o PRONERA não atua 

por meio de criação de fórmulas e procedimentos fechados, bem como de propostas educacionais 

direcionadas ao seu público alvo, o qual deve ser submetido para obter suas certificações, mas 

sim na participação direta desses sujeitos para a construção dos princípios educacionais, 

originando novas possibilidades do exercício na ação educativa. 

O referido Programa deverá ser constantemente, um processo educativo a ser construído, 

visto que está se consolidando cotidianamente, através do seu marco legal como uma política de 

Estado, sendo necessário, também, que haja um empenho para que seus princípios fundadores 

não se desfaçam nas expectativas de consolidação inerte e desmobilizadora. Molina (2003) 

ressalta que o entendimento do PRONERA enquanto política pública, por intermédio das 

condições históricas e através do acréscimo das ações políticas, torna-se possível estipular que 

esta política de Educação do Campo venha desarticular as intervenções do Estado na educação. 

Confere-se assim, um empenho presente no Programa de constante reflexão e um processo 
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avaliativo sobre as escolhas realizadas. Entende-se que, numa sociedade verdadeiramente 

democrática, o processo educativo não deveria ser atribuição única do Estado, e sim gerida por 

este, havendo como suposição que o estímulo para as políticas públicas sempre necessitam dar-se 

por meio da participação dos distintos segmentos sociais.  

O PRONERA se apresenta ante a sociedade marcada pela contradição dialética em meio 

ao mundo que concebe o trabalho e o capital, com relações de forças que consentem a existência 

entre o conflito com a hegemonia dominante e o desenvolvimento de frentes contra hegemônicas 

para a materialização do direito à educação para os atores (sujeitos) do campo, sendo que estas 

ações contra hegemônicas não podem ser desconsideradas como triviais na naturalização das 

injustiças sociais. (DINIZ, 2016). 

Outro detalhe importante assinala que a grande política se faz presente na proposta das 

ações do PRONERA, em virtude de representar uma inovação na inclusão da institucionalidade 

estatal. Apregoa, sobretudo, quando da execução de projetos educacionais com caráter contra 

hegemônicos ao modelo de agroindustrial, com fundamento na monocultura e nas commodities
10

, 

bem como na produção, preferencialmente para exportação, e na competitividade e eliminação de 

empregos. (FERNANDES; MOLINA apud MOLINA; JESUS, 2004). 

Por meio do seu método de atuação fundamentado na gestão participativa, o PRONERA 

consiste em uma alternativa de esperança contra a ordem e o discurso empreendido pelo 

neoliberalismo referente à expropriação e despolitização da política, como sendo a esfera de 

tratamento dos embates sociais sem o recurso da violência, por estar contaminada por estratégias 

de negociações constantes. De acordo com Giroux (2015), o neoliberalismo é mantido pela 

ordem discursiva da: 

 

Desapropriação e despolitização [por meio de uma] linguagem que molda 

identidades, desejos, valores e relações sociais. Como observou Dormem Mace, 

sob o neoliberalismo o público é convidado a se tornar consumidor, [porque] os 

únicos interesses que importam são os interesses individuais, quase sempre 

medidos por considerações monetaristas. Sob tais circunstâncias, obrigações 

sociais e comunais foram trituradas, modos importantes de manifestação de 

solidariedade, atacados, e uma guerra é travada contra qualquer instituição que 

abrange os valores, práticas e relações sociais peculiares à democracia. 

Esse retiro em silos privados resultou na incapacidade dos indivíduos para 

conectar seu sofrimento pessoal com questões públicas maiores. Assim, 

independentemente de qualquer conceito de bom ou viável vestígio comum de 

                                                             
10 Commodites são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados. 



80 

 

domínio público, eles são deixados para enfrentar sozinhos um mundo de 

crescente precariedade e incerteza, em que se torna difícil imaginar qualquer 

coisa diferente de como sobreviver. Sob tais circunstâncias, há pouco espaço 

para pensar criticamente e agir coletivamente de formas imaginativas e 

corajosas. (GIROUX, 2015, p. 03). 
 

Em consonância com Santos (2012, apud LÉLIS; SILVA, 2015, p. 07), ocorre que o 

PRONERA, concebido “pela mobilização da face civil do Estado começou a perder as 

características políticas e sociais, sobre as quais foi fundado, diante da (re) ação de setores 

refratários do Estado, ante a ampliação da participação social e política dos movimentos sociais e 

sindicais do Campo”, em conformidade com o meio acadêmico, impedindo a amplitude da sua 

gestão colegiada e participativa. 

A prática educacional, na maioria das vezes, esteve a serviço de setores estratégicos das 

classes capitalistas e dominantes, servindo de instrumento de dominação intelectual, ideológica e 

social, visto que por meio dela houve a conformação de perspectivas de mundo capazes de 

validar atos de injustiças sociais e resignações (PONCE, 2005). O PRONERA/UESB e a 

Educação do Campo contrapõem-se a essa modalidade de sistema educacional a partir de 

princípios e fundamentos transformadores, compreendidos no campo do sistema educacional 

vigente da institucionalização. O Estado não detém a propriedade da educação, cabendo-lhe o 

papel somente de administrá-la para o pleno atendimento das demandas sociais. 

Segundo Jesus (2004), desde a sua criação o PRONERA buscou, no decorrer de sua 

trajetória, consolidar-se no contexto do Estado Democrático de Direito, buscando mecanismos 

para a materialização das garantias constitucionais conquistadas, no tocante ao direito social à 

educação direcionada para uma população necessitada de direitos sociais e culturais ao longo da 

história de uma sociedade marcada pela naturalização da desigualdade social. O PRONERA vem 

se mantendo no seio de uma sociedade assinalada por conflitos e tensões na qual pobreza é 

sinônimo de crime.  
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CAPÍTULO 3 - O PRONERA COMO POLÍTICA PÚBLICA NO ESTADO 

CAPITALISTA 

 

Historicamente, o Estado Moderno representou a exploração de uns sujeitos sobre outros, 

sendo instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital, ou mesmo em sistemas de 

governo como a república democrática, na qual ele continua a arbitrar em favor de alguns através 

da corrupção de funcionários e pelas alianças com o mercado de capitais (ENGELS, 2010). Por 

intermédio de mecanismos específicos, o capital mantém sob seu comando a força oficial pública. 

Deste modo, a organização e os encaminhamentos do Estado, geralmente blindados de aparente 

imparcialidade, convêm para materializar a vontade de alguns. De forma contrária, configurando-

se como a representação da vontade de todos e atendendo de igual modo a todos, através da 

detenção dos meios de produção em nome da sociedade, haveria a extinção, visto que o governo 

das pessoas seria substituído pela administração dos acontecimentos e pela direção do processo 

de produção. Assim sendo, o Estado não seria abolido, ou seja, acabaria morrendo. (Ibid.). 

Na composição da estrutura material do capital, o Estado conserva sua identidade 

histórica como: 

 

[...] uma organização da classe exploradora, em cada época, para manter as suas 

condições exteriores de produção e, principalmente, para manter pela força a 

classe explorada nas condições de opressão exigidas pelo modo de produção 

existente (escravidão, servidão, trabalho assalariado). (ENGELS, 2010, p. 18). 
 

Nesse âmbito, o Estado se acha aparelhado, material e ideologicamente, para adequar-se a 

determinados interesses particularistas, e dessa maneira, combater a burguesia, bem como todas 

as suas formas de exploração imperialista, construindo uma sociedade estabelecida na justiça 

social que significa afrontar o próprio Estado. (LÊNIN, 2007). 

Desse modo, Lênin (2007, p. 25), igualmente como Marx, Engels e Gramsci, argumenta 

que a origem do Estado ampara o antagonismo inconciliável das contradições de classes, 

conduzindo a manutenção da sua existência ao prosseguimento desse antagonismo, “[...] o Estado 

não existe senão onde existem as contradições e a luta de classes [...]”. Findas tais contradições, 

 

[...] uma vez que não haja nenhuma classe social a oprimir; uma vez que, com a 

soberania de classe e com a luta pela existência individual, baseada na antiga 

anarquia da produção, desapareçam as colisões e os excessos que daí resultavam 
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– não haverá mais nada a reprimir, e, um poder especial de repressão, um estado, 

deixa de ser necessário. (ENGELS, 2010, p. 35). 

 

De tal forma, o Estado se estabelece como ente essencial e regulador do sistema social 

para a materialização de determinadas facetas em prol do sistema capitalista, utilizando-se de 

mecanismos e artifícios de caráter legal, contra hegemônico e com poder de coerção, através de 

métodos de regulação que envolvem e adentram toda a sociedade. 

De acordo com Montaño (2003), o Estado tem como papel principal manter a divisão da 

sociedade em classes, amparando a supremacia de uma classe sobre outras e, com o objetivo de 

cumprir tal papel ele proporciona a coerção, os processos de dominação e da ditadura do 

consenso, da direção e hegemonia, utilizando-se, principalmente, dos aparelhos privados contra 

hegemônicos, localizados no âmbito da sociedade civil. Para que essas tarefas sejam realizadas, o 

Estado assume o papel de intervir e cuidar de todas as lutas que a iniciativa privada apresenta 

pela incapacidade na resolução, colocando em risco o livre desenvolvimento do capital 

(GRAMSCI, 2012 apud MUSSI, 2014). No entanto, não se deve perder de vista que o terreno 

estatal é permeado por contradições e rodeado pelas constantes determinações da totalidade 

social, e, a partir dele, surgem os movimentos de contra hegemonia, com caráter contestador e de 

apontamentos para novas realidades. 

Mészáros (2011) afirma que deve-se considerar que o Estado é uma estrutura totalizadora 

de gerência política do capital com sua própria superestrutura ideológica, com contornos políticos 

e legais, como as estruturas de reprodução da ordem material diretas apresentam suas próprias 

extensões superestruturais, o que provoca o afastamento de qualquer tentativa de restringir ele 

mesmo ao status de superestrutura. 

           O mencionado autor reitera ainda que o modo reincidente e centrífugo da constituição e 

reprodução econômica do capital, presentes no âmago do seu sistema, evita que tal sistema se 

mantenha consistente para a expansão e extração do trabalho excedente, situação em que coage o 

capital a manter uma estrutura afastada do comando político totalizador do Estado que, 

 

[...] não está menos preocupado em assegurar as condições da extração do 

trabalho excedente do que com as próprias unidades reprodutivas econômicas 

diretas, embora, naturalmente, ofereça à sua própria maneira a sua contribuição 

para um bom resultado. Entretanto, o princípio estruturador do Estado moderno, 

em todas as suas formas – inclusive as variedades pós-capitalistas –, é o seu 
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papel vital de garantir e proteger as condições gerais da extração da mais valia 

do trabalho excedente. (MÉSZÁROS, 2011, p.121).  

[   ]  

[...] sistema dotado de microcosmos socioeconômicos claramente identificáveis 

– produtores e extratores dinâmicos do trabalho excedente, devidamente 

integrados e sustentáveis. Tomadas em separado, as unidades reprodutivas 

socioeconômicas particulares do capital são não apenas incapazes de 

coordenação e totalização espontâneas, mas também diametralmente opostas a 

elas, se lhes for permitido continuar seu rumo disruptivo, conforme a 

determinação estrutural centrífuga de sua natureza. Paradoxalmente, é esta 

completa “ausência” ou “falta” de coesão básica dos microcosmos 

socioeconômicos constitutivos do capital – devida, acima de tudo, à separação 

entre valor de uso e a necessidade humana espontaneamente manifesta – que faz 

existir a dimensão política do controle sociometabólico do capital na forma do 

Estado moderno. (MÉSZÁROS, 2011, p. 123). 
 

Dessa forma, o Estado neoliberal e capitalista, também chamado de Estado “providência” 

indica e rege a sociedade a partir do seu modelo liberal, não havendo outro modelo de sociedade 

para o Estado. De tal modo, quando os agentes sociais asseguram que a educação deve ser 

promovida pelo Estado, tem-se como consequência que o próprio Estado implementa políticas 

para a educação de acordo com seus interesses. Os atores (sujeitos) coletivos vinculados à 

Educação do Campo, a exemplo do PRONERA/UESB e dos movimentos sociais e sindicais que 

promovem os embates contra essas ações do Estado, continuam como sujeitos “consumidores” 

desse modelo liberal. (NASCIMENTO, 2009). 

Segundo Nascimento (2009, p. 21), “os setores mais conservadores da oligarquia rural 

brasileira questionam sobre o papel do Estado na aliança com os movimentos sociais o que revela 

as hegemonias em disputa, haja vista a criminalização dos movimentos sociais do campo”, 

especificamente o MST que foi alvo de inquérito no Congresso Nacional. Assim, torna-se 

necessária a verificação dos conceitos educacionais, as políticas públicas e a Educação do Campo 

no aspecto da emancipação conta hegemônica com características críticas, cujo sistema 

capitalista vinculado às alianças ocorre nas esferas econômicas atreladas com os pressupostos da 

acumulação e do lucro. Ainda em conformidade com Nascimento (Ibid., p. 21), “o governo pode 

ou não realizar alianças com a sociedade civil desde que a legitimidade e a supremacia da ação 

estejam em suas mãos”. Referenda também, que “tal aliança é evidenciada por meio das políticas 

ditas ‘públicas’ de um determinado governo que poderá se efetivar enquanto política de Estado o 

que é um fato raro”. Desse modo, o Estado (governo), em via de regra, implementa ações e 

programas de governo que, na maioria das vezes, não se concretizarão em políticas públicas. 
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Conforme afirma Garcia (2009, p. 62), “as tensões produzidas pela força motriz do capital 

têm originado, no decorrer desse processo histórico, um conjunto de circunstâncias identificadas 

como propulsoras de um modelo agrário que desconsidera o povo que vive no campo”. Esta 

afirmativa está relacionada de forma direta com os defensores do agronegócio, na medida em que 

afirmam que este se trata de um projeto que levaria o desenvolvimento para o campo. Observou-

se, nas últimas duas décadas, situação inversa da afirmativa, uma vez que a vida no campo 

apresentou acréscimo nos níveis de pobreza, desemprego e o avanço de um processo educacional 

totalmente alienante.    

Essas situações se resvalam em um conjunto de consequências político-ideológicas, 

tornando as escolas do campo como coniventes do agronegócio, visto que os interesses 

individuais são sobrepostos aos da coletividade, bem como às péssimas condições de trabalho, 

materiais didáticos deficientes e a não realização da formação inicial e continuada de professores. 

(Ibid.). 

Após o incremento do capitalismo industrial e das políticas neoliberais no Brasil, houve 

um ajuste em torno do encargo da desvinculação da responsabilidade de financiamento da 

educação para as populações do campo, desvinculação esta que foi transferida para a iniciativa 

privada, realçando o caráter fortemente mercantilista e mercadológico da educação e a expansão 

das empresas de educação. 

Garcia (2009, p. 68) afirma que “o processo de exclusão da população do campo em 

relação ao direito de acesso à educação só não é mais grave devido às lutas do MST pela 

permanência de escolas no campo e pelo cumprimento da Constituição Nacional”, haja vista que 

a educação deveria ter como resultante o estabelecimento de políticas públicas direcionadas ao 

atendimento das demandas desse setor específico da sociedade. 

Na contramão desta vertente, o PRONERA é um Programa e uma Política Pública de 

educação que envolve: 

 

[...] trabalhadores (as) das áreas de Reforma Agrária. O PRONERA é um 

programa de vários ministérios; de diferentes esferas de governo, de instituições 

e movimentos sociais e sindicais do campo através de trabalhadores (as) rurais 

para qualificação educacional dos assentados da Reforma Agrária. (BRASIL, 

2014, p. 17). 
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 Os sujeitos beneficiados pelo PRONERA buscam qualificação educacional por meio de 

proposições e projetos de educação que possam utilizar metodologias direcionadas para as 

características do campo, com objetivo de colaborar para a elevação do desenvolvimento, 

baseado nas concepções do desenvolvimento sustentável social e ambiental para o campo e os 

indivíduos que ali habitam.  

Na acepção de Lélis (2015), o processo de criação do PRONERA delimitou não somente 

uma vitória dos movimentos sociais campesinos e dos movimentos sindicais através de uma linha 

reivindicatória, mas também a importância da educação formal para os sujeitos desses 

movimentos. De outro modo, a criação do PRONERA marcava a configuração que esses 

movimentos vinham construindo por suas práticas desde os anos 1980, ou seja, levando à 

segundo plano e negligenciando os seus papéis de contestação e resistências com relação às 

imposições estatais que não supriam aos preceitos de lutas e embates dos movimentos, quanto à 

adoção de práticas delimitadas pela mobilização, parceria e participação institucional. As 

repercussões e consequências advindas dessas mudanças nas práticas sociais dos movimentos 

ficam resolutas nos rumos e encaminhamentos que o Programa, por meio do INCRA, propiciou 

aos projetos educacionais designados em benefício dos sujeitos dos assentamentos agrários e do 

campo. 

Sendo assim, o objetivo deste Estudo de Caso é analisar o impacto das ações 

desenvolvidas pelo PRONERA na UESB, investigando os sujeitos partícipes da pesquisa, 

compreendendo os procedimentos da análise do PRONERA/UESB posto no modelo neoliberal 

como um “concreto caótico”, passando por um processo de investigação, abrangendo suas 

contradições e problemas, objetivando chegar à essência do caso em estudo, considerando o 

imperativo de suplantar o nível da aparência, da face imediata dos dados que serão levantados 

para poder alcançar a essência do objeto investigativo. Kosik (2002, p. 33) assegura que “o 

fenômeno é explicado se é reduzido à sua essência, à lei geral, ao princípio abstrato”. Buscou-se 

então nesta pesquisa desvelar a realidade do PRONERA/UESB, de forma descritiva de um todo 

“caótico”, o qual foi analisado por intermédio da abstração, considerando suas partes, enquanto 

unidade da totalidade, com vistas na possibilidade de reconstruir o concreto real que está na base 

de todo o conhecimento tratado para atender as perguntas investigativas. (CARVALHO, 2011). 

Diante disso, o PRONERA, como projeto de política pública de educação, envolve 

beneficiários (as) oriundos das áreas de Reforma Agrária, pois, 
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O PRONERA é um programa articulador de vários ministérios; de diferentes 

esferas de governo; de instituições e movimentos sociais e sindicais de 

trabalhadores (as) rurais para qualificação educacional dos assentados da 

Reforma Agrária. Sob a coordenação do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), a função do PRONERA é fortalecer a educação nas 

áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e 

coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a 

especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. (MANUAL DE OPERAÇÕES/INCRA, 2004, p. 

282). 

 

Em referência aos princípios pedagógicos e políticos do PRONERA, há um lastro forte na 

relação associada entre o processo educativo e o incremento do campo, possuindo como viés a 

pesquisa, como condicionante eficaz para a promoção da qualificação da maneira em que os 

sujeitos assentados vivem. Assim, o PRONERA apresenta cinco princípios básicos: cidadania, 

participação, interação, multiplicação e pesquisa. (LUCAS NETO, 2011). 

A relação de parceria constitui condição básica para que as atividades do PRONERA 

sejam realizadas. O Programa tem como participantes os movimentos sociais e sindicais, o 

INCRA, através das suas Superintendências Regionais e as universidades públicas e privadas sem 

fins lucrativos e os entes governamentais estaduais e municipais. Essas parcerias são 

empreendidas através do modelo de gestão participativa, sendo que as responsabilidades são 

adotadas por todos na busca de uma construção coletiva para elaboração, execução, análise e 

avaliação dos projetos executados. (INCRA, 2015). 

Os processos de parceria sempre foram o centro dos princípios operacionais que norteiam 

o PRONERA, parceria essa entendida como “[...] o princípio e a base para o seu 

desenvolvimento” (BRASIL, 2001b). No ano de 2004, os objetivos propostos pelo Programa 

destacavam que era a parceria que garantiria a existência de gestão de cunho participativo, 

primando pela construção coletiva de projetos (INCRA, 2004). No ano de 2011, os princípios 

operacionais que norteiam o Programa apontavam para um discurso que enfocava a parceria 

como “[...] condição para a realização das ações do PRONERA” (BRASIL, 2011).  

O Manual de Operações do ano de 2012 aponta as parcerias do Programa e assegura que: 

 

O PRONERA se desenvolve por meio de uma gestão participativa, cujas 

responsabilidades são assumidas por todos em uma construção coletiva no 

acompanhamento e na avaliação dos projetos pedagógicos. A parceria é a 

condição para a realização das ações. Os principais parceiros são os movimentos 
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sociais e sindicais do campo e as instituições de ensino públicas e privadas sem 

fins lucrativos, além dos governos municipais e estaduais. (BRASIL, 2012). 

 

A análise do modelo de gestão do PRONERA/UESB é um tema atual, merecedor de 

contínua inclusão na agenda de pesquisas acadêmicas. As bandeiras defendidas pelos sujeitos que 

residem no campo, que requerem uma nova administração pública, democrática e participativa, 

não podem deixar de lado a avaliação na percepção dos membros da Equipe Técnica, Professores 

e Beneficiários de tal modalidade de política pública.  

Sendo assim, o PRONERA foi escolhido como objeto da avaliação na nossa pesquisa em 

virtude de ser um Programa que ocupa uma posição política e estratégica na ação governamental 

de educação na UESB, uma vez que a avaliação visa verificar as percepções dos atores (sujeitos) 

envolvidos na pesquisa, no sentido de aprimorar o seu desempenho e maximizar a atuação da 

Administração Pública Federal. Tem como objetivo também, contribuir para o seu 

aperfeiçoamento na UESB, pois vai gerar informações que contribuirão para aumentar a 

racionalidade dos gestores públicos quando da tomada de decisão, principalmente pelo fato de 

que as políticas públicas direcionadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, 

sempre foram geridas pelo governo federal. 

 

3.1 Origem, Estrutura, Funcionamento e Características do PRONERA 

 

A composição do PRONERA é baseada em um modelo tripartite envolvendo os 

movimentos sociais do campo, movimentos sindicais, o INCRA e as Instituições de Ensino 

Superior (IES).  Segundo Félix (2015), os movimentos sociais e sindicais são responsáveis por 

apresentarem demandas de ensino das áreas rurais dos cursos; as Instituições de Ensino são 

responsáveis pela oferta dos cursos, fazendo parte de suas competências a estruturação 

pedagógica, intraestrutural e operacional do Programa. O INCRA tem como finalidade promover 

a liberação dos recursos orçamentários e financeiros para a realização dos cursos mediante 

repasses de acordo com o que foi pactuado nos convênios aprovados, conforme legislações 

inerentes ao PRONERA relacionadas, respectivamente, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9.394/1996, a Constituição da República Federativa do Brasil (CF) de 1988, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, o Plano Nacional do Crédito Fundiário 

(PNFC), a Lei nº 11.947/2009 que dispõe sobre a instituição do PRONERA no MDA/INCRA e 
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as normas de funcionamento, execução e gestão do Programa, o Decreto nº 7.352/2010 que 

dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária, a Lei nº 12.695/2012 que autoriza o PRONERA a pagar bolsas a professores e 

estudantes e Instrução Normativa INCRA nº 78/2014 que dispõe sobre critérios e parâmetros para 

a capacitação dos servidores do INCRA. (BRASIL, 1988, 1996, 2001a, 2001b, 2002, 2008, 2009, 

2010, 2012, 2014). 

Merece destacar que o PRONERA foi implantado no Brasil no ano de 1998, pela Portaria 

nº 10, de 16 de abril de 1998. Até o ano de 2016, o Programa formou mais de cento e sessenta e 

sete mil e seiscentos (167.600) alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) oriundos de áreas 

de Reforma Agrária; foram desenvolvidos quatrocentos e setenta (470) cursos em parceria com 

mais de noventa (90) instituições de ensino em todo o país, em novecentos e treze (913) 

municípios distribuídos por todas as regiões do Brasil. (FÉLIX, 2015). 

          O PRONERA foi incorporado ao INCRA no ano de 2001, através da Portaria nº 837, sendo 

que neste ano um novo Manual de Operações foi reeditado. O Manual do ano de 2001 foi 

apresentado, priorizando a Reforma Agrária capitaneada pelo governo federal e sua vinculação 

com o melhoramento da qualidade de vida das famílias assentadas, o que demandaria outras 

políticas públicas, justificando a continuidade do PRONERA. No referido Manual tem-se uma 

apresentação rápida da exposição dos fundamentos do Programa: 

 

O PRONERA fundamenta-se na descentralização das ações e na participação 

efetiva das instituições públicas e privadas envolvidas com a questão 

educacional, bem como do público beneficiário, por meio de suas organizações 

representativas, as quais, ao promover a educação nos projetos de assentamento, 

contribuem para o progresso sócio econômico dos assentados e seus familiares. 

(BRASIL, 2001b, grifo nosso). 
 

Molina (2008, p. 42) define o PRONERA como “[...] política pública institucionalizada 

por demanda coletiva, o PRONERA carrega em si grande aprendizado, por meio de parceria”. 

Representa uma política pública constituída na base da sociedade organizada, executada pelas 

universidades e nas áreas de assentamentos oriundos da Reforma Agrária, através de práticas 

reflexivas, com lastro na teoria da Educação do Campo, realizada pelas ações administrativas das 

superintendências regionais do INCRA nos estados. 

Um dos objetivos precípuos do PRONERA é “fortalecer a educação nas áreas de Reforma 

Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, 
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utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para 

a promoção do desenvolvimento sustentável”. (INCRA, 2004, p.17). 

No tocante à sua estrutura, o PRONERA está organizado em dois níveis: um nacional e 

outro estadual. A gestão nacional é realizada pela Coordenação Geral de Educação do Campo e 

Cidadania (DDE) e Divisão de Educação do Campo (DDE-1), com auxílio da Comissão 

Pedagógica Nacional (CPN). A gestão estadual se consolida nas Superintendências Regionais, as 

quais têm a função de estruturar e realizar as intervenções das suas unidades nos respectivos 

estados da federação, definidas no regimento interno do INCRA/PRONERA, através de um 

Colegiado Estadual, coordenado por um funcionário de carreira vinculado à superintendência 

regional. (INCRA, 2016). 

As ações e gestões político-pedagógicas ficam a cargo da CPN e são realizadas em 

conformidade com características diversas das regiões do país e as demandas por uma 

administração mais descentralizada, conforme as ações que o PRONERA desenvolve e estas são 

ajustadas de acordo com as especificidades regionais. Dessa forma, a CPN pauta por uma Gestão 

Estadual constituída por um Colegiado Executivo Estadual que tem a função de impulsionar e 

orientar as atividades voltadas para o público alvo, nas modalidades de alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos, formação básica e técnica profissionalizante de nível médio, 

Ensino Superior em diversas áreas e cursos, em nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

(Ibid.). 

O Manual de Operações de 2016 assegura que os beneficiários são representados por 

jovens e adultos inseridos no Programa, e são caracterizados como sujeitos que possuem direitos 

e capacidade de edificar suas identidades de sujeitos do campo, produzindo, no cotidiano de suas 

localidades de origem de áreas oriundas da reforma, escolhas para transformar e enfrentar o 

padrão agrícola dominador, o qual promove a retirada ascendente desses sujeitos do campo, 

território de origem. A legislação aborda que “o PRONERA é um instrumento de resistência que, 

através da educação, da escolarização e da formação, constitui sujeitos coletivos conscientes de 

seu protagonismo histórico e social” (INCRA, 2016, p. 09).  

Ainda segundo o Manual de Operações do PRONERA (INCRA, 2016), as propostas 

(projetos) de capacitação do Programa analisadas têm abrangência desde os cursos de 

alfabetização e escolarização de jovens e adultos no Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, 

EJA médio, ao ensino nível médio concomitante com técnico profissionalizante, técnico 
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profissionalizante, nível superior, residência agrária, Pós-Graduação (especialização), residência 

agrária (especialização), e Pós-Graduação Stricto Sensu.      

O PRONERA também capacita e promove a escolarização de educadores por cursos de 

formação inicial e continuada para os professores do nível médio integrado do técnico, na forma 

de normal médio e em nível de graduação (superior), através de licenciaturas. Assim, o Programa 

também colabora para a edificação de materiais didático-pedagógicos, bem como para a 

realização de seminários, debates e outras atividades com o objetivo de subsidiar e promover o 

fortalecimento da Educação do Campo. (CALDART, 2004a; CALDART, 2002a; CALDART, 

2002b; MARTINS, 2015).  

O referido Manual apregoa categoricamente que a observância dos preceitos legais do 

Programa tem como norte que “os princípios político-pedagógicos [...] baseiam-se na relação 

indissociável da educação e do desenvolvimento territorial como condição essencial para a 

qualificação do modo de vida dos assentados” (INCRA, 2016, p. 16).  

Para Rocha (2009) e Hackbart (2008) faz-se necessária a participação da sociedade civil e 

do Estado no PRONERA, primando pelo diálogo permanente na ação-reflexão-ação e na 

contingência de modificação da realidade, em uma ação de ensino-aprendizagem que, 

concomitantemente, valorize e promova o envolvimento dos educadores em atos sociais 

palpáveis, auxiliando na compreensão do aspecto crítico e na assimilação teórica para um 

desempenho transformador. Portanto, em termos de estratégias de ensinagem, Anastasiou e Alves 

(2016), garantem que estas visam a consecução de objetivos através de modos, jeitos meios e 

maneiras de demonstrar a transdisciplinariedade que é direcionada para uma proposta educativa 

que coopere para a articulação de vários conteúdos e práticas locais, da região atendida, 

avalizando o trânsito livre nos mais variados campos dos saberes. (SAVIANI, 1996).  

Segundo Ferreira (2014, p. 96), o PRONERA representa um projeto social que, “apesar de 

não ser estruturante no setor de educação, de forma geral, e apesar de não ter tido suas primeiras 

ideias geradas no âmbito governamental, pode ser considerado atualmente uma das políticas 

públicas educacionais (do campo) de referência no Brasil”. Dessa forma, o PRONERA assumiu 

amplitude com resultados e desempenhos no decorrer da sua trajetória, não projetado pelo Estado 

e não vislumbrado pelos atores que o idealizaram. 

O PRONERA constitui um Programa com proposta diferenciada em relação às políticas 

públicas educacionais implementadas pelo Estado para os sujeitos do campo (INCRA, 2016). 
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Esse diferencial pode ser qualificado a partir de sua gestação e posterior estruturação, respaldada 

em sua abrangência e trajetória de vitórias.   

Cabe ressaltar que o modelo de gestão colegiada e as parcerias implementadas no decorrer 

da trajetória do Programa demonstram o caráter da ascensão democrática no país, como também 

ao caráter de organização da sociedade civil que desempenha um papel fundamental para que o 

Estado formule e implemente políticas públicas em consonância com o estado democrático e de 

direito. Sobre esses aspectos, Ferreira (2014, p. 97) aponta que “o modelo de parceria adotado no 

gerenciamento do PRONERA teve, sim, suas dificuldades de operacionalização, pois esse 

processo acaba sendo muitas vezes tolhido por questões político-partidárias”. Porém, no caso em 

tela, o diálogo foi fundamental para suplantar as barreiras que surgiram no decorrer do percurso. 

Esse fato é atestado pelo motivo de o PRONERA ter obtido resultados planejados e bastante 

expressivos até o ano de 2016, em conformidade com as avaliações realizadas. Isto significa que 

há necessidade de o Estado continuar a investir nas políticas públicas que se propõem a combater 

as defasagens presentes em alguns setores da sociedade brasileira. (MOLINA, 2008). 

Em contraponto aos sucessos obtidos pelo Programa na prática, o mesmo vem sendo 

ameaçado por meio de cortes de recursos financeiros pelo governo Temer, principalmente após a 

aprovação do teto dos gastos públicos pelo período de vinte (20) anos, como também através das 

restrições orçamentárias implementadas pelo referido governo no repasse para o INCRA e suas 

superintendências regionais, as quais executam os convênios com às universidades, situação que 

afeta diretamente a execução do Programa. 

A partir do momento em que Michel Temer assumiu a presidência, as verbas para o 

Programa foram reduzidas drasticamente, de trinta milhões (30.000.000) para somente nove 

milhões (9.000.000) no ano de 2017. Conforme apontamento da coordenação nacional do MST, 

mais de cem (100) novos cursos de nível superior que estavam previstos, não serão conveniados 

em virtude da política restritiva do governo atual. Com isso, cerca de sete mil (7.000) alunos 

beneficiados serão impedidos de estudar. Ainda segundo a referida coordenação, a dotação 

orçamentária definida pelo governo federal para o PRONERA no ano de 2018, sofreu uma 

redução de 86% no investimento previsto. (MST, 2018). 

Mesmo com esta situação, acreditamos que a criação do PRONERA não teve só um 

grande significado simbólico, considerando a historicidade por parte do Estado na implementação 

e consolidação das políticas públicas direcionadas para campo, mas, sobretudo, pela significância 
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prática que o Programa apresentou. O Programa transformou-se em um vasto espaço de reflexão, 

articulação e de práticas formativas para implementação de políticas educacionais para o campo.  

O motivo de milhares de jovens e adultos do campo terem garantido o acesso à Educação Básica, 

Superior e em cursos de Pós-Graduação, representa importância histórica no contexto 

educacional do país, permitindo que milhares de sujeitos jovens e adultos pertencentes ao campo 

tenham acesso amplo à educação, desde o ensino básico ao superior. (SANTOS; MOLINA; 

JESUS, 2010). 

As ações públicas características do PRONERA representam um importante 

empreendimento por permitir a compreensão de como se processa a participação política no 

interior do próprio Estado. Igualmente permite uma reflexão crítica sobre a própria condição em 

que se faz a gestão participativa proposta pelos protagonistas do PRONERA, uma reflexão crítica 

capaz de se converter numa autocrítica. O termo “crítica” deriva da palavra “Kritikos”, cujo 

significado é a capacidade de julgar as ações dos homens por meio de uma consciência reflexiva 

ou auto reflexiva (DINIZ, 2016). Platão foi o filósofo que fez a distinção entre a doxa (opinião ou 

entendimento sem base nas causas) e a epistéme (o conhecimento caracterizado pelo raciocínio 

causal). Admite-se que os diferentes enfretamentos pelos quais tem passado o PRONERA, bem 

como as práticas políticas das classes subordinadas no Brasil carecem desta epistéme, na medida 

em que se olvida aprofundar nas causas primeiras que fez do país uma sociedade autoritária e 

descomprometida com seus conflitos sociais. No entanto, esquece-se de colocar em pauta o 

exercício dos direitos políticos de cidadania do elemento escravocrata, excludente e violento em 

que se formou a sociedade no Brasil, vivendo na doxa da existência de uma democracia em pleno 

desenvolvimento no país. (Ibid.). 

A Educação do Campo e o PRONERA, como a sua primeira materialização no âmbito das 

instituições do Estado, representam a formatação de ações contra hegemonias através da 

edificação de novos valores e concepções enquanto paradigmas e uma nova ordem de discursão, 

a partir de ações problematizadoras educativas para a questão educacional no país por meio da 

aproximação entre a sociedade política e a sociedade civil. Uma aproximação que se fez pela 

emergência da explicitação dos conflitos sociais e pela via da participação política e democrática. 

(CALDART, 2012). 

Nas percepções de Molina e Hage (2015), o caráter contra hegemônico da Educação do 

Campo e do PRONERA no Estado capitalista e regulador do sistema social é referenciado com 
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sucesso na resistência ao modelo neoliberal vigente, como uma educação fortemente 

emancipatória que promove a universalização do conhecimento para o seu público alvo, 

representando uma ruptura das políticas educacionais hegemônicas através da participação 

efetiva dos movimentos sociais e sindicais, das IES e da sociedade civil. O Programa promoveu, 

após a sua implementação e plena consolidação junto aos sujeitos atendidos, demandados pelos 

movimentos sociais e sindicais, formulações contra hegemônicas apropriadas para a promoção 

dos embates necessários junto às instâncias que representam a sociedade capitalista. 

O PRONERA, desde a sua concepção, esteve atrelado aos sujeitos sociais e contribui de 

forma constante e robusta para a implantação, implementação e materialização de um Programa 

democrático de educação para os sujeitos do campo. Este Programa garante a dignidade humana 

através das influências diretas nos pressupostos pedagógicos que são atrelados ao pensamento 

crítico e os seus objetivos políticos, para além do Programa inserido em uma política pública do 

Estado capitalista em que a Educação do Campo constitui fundamentação de uma educação 

pautada na formação de valores humanistas e socialistas, construindo referenciais políticos, 

culturais e sociais para que os sujeitos sociais intervenham na realidade apresentada através da 

práxis nos processos de transformação das práticas sociais, havendo, de certo modo, uma 

dissociação do modelo hegemônico representado pelo modelo capitalista. (CALDART, 2008a).  

Desse modo, conforme apregoa o Manual de Operações do PRONERA, a participação 

dos sujeitos sociais é um fator intrínseco para o pleno desenvolvimento e manutenção de um 

formato de Educação do Campo como o PRONERA, na medida em que representa uma ação 

social que coloca em evidência a necessidade de uma mudança e quebra de paradigmas para uma 

maneira nova de atuar na arena social e política (INCRA, 2004). A participação também pode ser 

compreendida pela ação política na medida em que a negociação e a reflexão dos rumos de uma 

determinada política são postos em debate, ou seja, quando a hegemonia vigente não responde 

adequadamente aos desafios históricos dos conflitos sociais. A participação surgere que os 

sujeitos do campo se emancipem, como uma possibilidade política de construção de uma contra 

hegemonia capaz de dar novos direcionamentos para as relações sociais pautadas nos 

enfrentamentos. Assim considerando, admite-se que os resultados auferidos pelo PRONERA não 

se alçariam à materialidade sem o recurso a uma gestão democrática e participativa. (Ibid.). 
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3.2 Desafios e Conquistas da Educação do Campo e sua relação com o PRONERA 

 

A partir das referências e análises realizadas por Caldart (2009), é importante destacar que 

a história da Educação do Campo, a qual representa um contraponto à Educação Rural, foi 

caracterizada pelo abandono do poder público e em oposição a essa situação brotaram as 

iniciativas dos movimentos sociais do campo, sindicais e populares, no sentido de defender o 

meio rural. Por meio de objetivos distintos, os movimentos sociais lutam por uma educação 

designada para o homem do campo, através da adoção de condições adequadas e acesso a terra, 

com objetivo basilar de que o homem seja capaz de reger o seu destino com uma educação de 

qualidade, contrapondo a educação que historicamente é ofertada às escolas do campo, por meio 

de conteúdos subdivididos e despolitizados. 

As reivindicações dessa ordem dão origem a uma relação forçosa entre a Educação do 

Campo e a escola, contudo, a Educação do Campo encabeçada pelos movimentos populares não 

estabelece uma teoria de cunho pedagógico exclusivo para as escolas do campo. Todavia, 

promove a ação histórica entre o campo e a cidade, onde a educação na cidade é visualizada 

como superior à do campo. Taffarel (2010, p. 160) assinala que “a luta que se impõe na educação 

da classe trabalhadora não é apenas por um espaço para ler e escrever, mas por escolas e políticas 

públicas educacionais que contribuam para a emancipação dos sujeitos históricos do campo”.  

Conforme Molina (2012, p. 585), “as políticas públicas de Educação do Campo têm 

relação direta com a ideia de direitos”. Essas políticas são a forma de ação do Estado para 

obtenção e garantia de direitos sociais. Molina (Ibid., p. 589) afirma 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 

seus direitos, a institucionalização das políticas sociais.  
 

A Educação do Campo decorreu dos embates políticos da sociedade civil organizada, 

através dos movimentos sociais na luta pela Reforma Agrária, através de um projeto de sociedade 

ancorado em uma nova perspectiva intelectual e moral, com o entendimento de que um Estado 
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efetivamente democrático é gerido pelo princípio do diálogo, da interação e da participação. 

(GRAMSCI, 2012 apud MUSSI, 2014). 

Segundo Molina (2012), a pressão provocada pela ação social reivindicou a garantia dos 

direitos de camponeses e motivou o Estado a conceber espaços institucionais para o pleno 

desenvolvimento de ações de políticas públicas destinadas ao atendimento das demandas 

educacionais do campo. Essa situação evidencia a importância do protagonismo dos movimentos 

sociais e sindicais na disputa pela edificação de políticas públicas de Educação do Campo. 

No Estado eminentemente capitalista ocorre uma contraposição de forças que agem no 

sentido de determinar quais serão as políticas sociais implantadas, sobretudo, as políticas 

educacionais. A dialética da acumulação hegemônica do capital prima para a qualificação de 

mão-de-obra voltada para o mercado, indo totalmente na contramão das reivindicações da classe 

trabalhadora que opera em uma perspectiva da contra hegemonia da lógica estabelecida. Desta 

forma, o Estado capitalista “atua como regulador das relações sociais a serviço dos interesses do 

capital a despeito de reconhecer a dominação deste nas relações de classe”. (HÕFLING, 2001). 

Barroso (2005) infere que nos meandros das regulações empreendidas pelo Estado 

capitalista apresentam-se as políticas sociais associadas ao contexto da reforma administrativa do 

Estado e a consequente modernização dos trabalhadores que desenvolvem atividades informais, 

desempregados e os assistidos por programas assistenciais do governo. Assim, o Estado 

capitalista estabelece as condições materiais de existências de todos os sujeitos. Neste Estado 

capitalista, a finalidade de uma pretendida política educacional tem o objetivo de qualificar a 

força de trabalho para promover e estender a acumulação dos que detêm o capital.  

 

O Estado não se retira da educação. Ele adopta um novo papel, o do Estado 

regulador e avaliador que define as grandes orientações e os alvos a atingir, ao 

mesmo tempo que monta um sistema de monitorização e de avaliação para saber 

se os resultados desejados foram, ou não, alcançados. Se, por um lado, ele 

continua a investir uma parte considerável do seu orçamento em educação, por 

outro, ele abandona parcialmente a organização e a gestão quotidiana, funções 

que transfere para os níveis intermediários e locais, em parceria e concorrência 

com actores privados desejosos de assumirem uma parte significativa do 

“mercado” educativo. (LESSARD; BRASSARD; LUSIGNAN, 2002, p. 35). 

 

Nesse sentido, Nascimento (2009) atesta que, com a política neoliberal vigente, os 

sujeitos assistidos pela educação considerada formal transformaram-se em consumidores do saber 

sem que haja a reprodução crítica desse saber. O Estado capitalista continua a dividir 
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responsabilidades com a iniciativa privada, estimulando assim, a competição com novas e 

maciças estratégias de caráter descentralizador, através da implementação dos conceitos de 

meritocracia que pairam sobre o imaginário coletivo desses sujeitos. 

Caldart (2002a) elucida que a Educação do Campo é concebida como uma possibilidade 

concreta de promover a desarticulação dos aspectos pejorativos dos sujeitos do campo, como 

também promover o rompimento das práticas capitalistas de dominação e ascensão existente 

entre a cidade sobre o campo, apontando o estilo universalista da Educação do Campo, 

procurando também, suplantar a dicotomia excludente pautada entre campo e cidade, marcada 

pelas qualificações de atraso e de modernidade.  

Santos, Souza e Silva (2013, p. 60) asseguram que:  

 

A proposta da educação do campo tem como objetivo a fixação do homem no 

campo, valorizando os seus saberes. A expressão do, quando se diz educação 

do/no campo, está querendo dizer que a educação é pensada para e com os 

sujeitos do campo, e não que é uma educação pensada para cidade, sendo 

também implementada no campo; reporta-se aos direitos dos povos do campo 

em estudar no espaço onde vivem, sem precisar sair para a cidade. 
 

 Na atualidade, quando se faz alusão à educação referente ao campo, afirma-se sempre no 

campo e do campo, relacionando-se com uma educação dos e não para os sujeitos do campo. 

Desse modo, a Educação do Campo é construída pelos próprios sujeitos do campo, com base nas 

suas vivências e no seio dos interesses e realidade do campo, feita por intermédio de políticas 

públicas diretamente pelos sujeitos do campo e mais exatamente uma educação que seja no 

campo e para o campo, pois “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” (SOUZA, 2006, p. 62). 

 Sobre esse assunto, a Educação do Campo vem sendo construída por intermédio do 

enfrentamento com a educação que está a serviço das demandas de um estabelecido modelo de 

desenvolvimento do campo, designado de Educação Rural (CALDART, 2002a). O modelo de 

Educação do Campo é emancipatório pelo fato de discorrer sobre as especificidades dos sujeitos 

nas afinidades sociais das quais estes fazem parte, particularmente, a educação e a cultura, 

estando além de ser ponderada e trabalhada transversalmente no tripé Campo, Política Pública e 

Educação em que: 
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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. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 176). 

 

A Educação do Campo caracterizada como política pública que promove a inclusão social 

no Estado brasileiro é constituída pelas constantes mobilizações dos movimentos sociais, 

principalmente, do campo, havendo desdobramentos significativos na realidade local, onde 

residem os sujeitos campesinos.  

Nas assertivas de Silva (2010), ainda existe uma insatisfação dos sujeitos do campo em 

relação à aplicação das políticas educacionais e o modelo de educação vigente, os quais são 

tencionados e implementados pelo Estado brasileiro para a região do campo, que mobilizam e 

cobram do poder público, através das reivindicações e de performances mais efetivas quanto à 

concretização de um projeto político educacional direcionado ao atendimento das demandas e 

necessidades de uma educação harmonizada com a realidade de vida e das disparidades 

socioculturais e territoriais do campo. 

Os sujeitos do campo têm lutado incessantemente por uma educação e uma escola de 

qualidade, por intermédio de uma atividade educacional correlata a uma ação de caráter 

pedagógico que contribua diretamente para a formação emancipatória e integral dos sujeitos 

atendidos, cuja percepção se funde na questão de que só haverá desenvolvimento digno no campo 

à medida que seja assegurado aos sujeitos que nele vivem uma política pública educacional de 

qualidade social efetivamente do campo, estando vinculada à identidade e ao cotidiano de seus 

sujeitos por meio do incremento de uma prática educativa, fortemente emancipatória em que essa 

educação possa contribuir para a edificação de relações sociais para além do capital. (Ibid.).  

Santos, Souza e Silva (2013, p. 66) asseguram ainda que: 

 

A Educação do Campo é resultado de um processo coletivo, tenso e 

contraditório, no qual a política pública é compreendida a partir de uma 

concepção dialética. É resultado da capacidade de a sociedade, principalmente 

por meio dos movimentos sociais, impor ao Estado as condições para efetivação 

dos seus direitos por meio do processo de luta de classes. 
 

Nos aspectos referentes à Educação do Campo no cenário brasileiro, a mesma vem sendo 

arquitetada pelos sujeitos do campo que sucessivamente vêm lutando para a idealização, 
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implantação e posterior implementação de uma política educacional que promova a igualdade 

social para todos os que serão beneficiados, com viés de justiça, igualdade e que prime pela 

qualidade social para o campo, por meio da diversidade que a constitui. 

No ano de 2002, através da Resolução CNE/CEB nº 01, de 03 de Abril de 2002, a 

conceituação de Educação do Campo foi reafirmado na realidade brasileira por meio da 

aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica para as Escolas do Campo. A 

aprovação das Diretrizes foi considerada como um marco histórico no país, visto que durante 

muito tempo, houve a restrição da maioria de seu povo no usufruto de bens e serviços essenciais 

à vida, dentre os quais a educação (BRASIL, 2002). Nesse sentido, essas Diretrizes brotaram das 

mobilizações dos movimentos sociais do campo, constituídos por intermédio de uma Articulação 

Nacional para uma Educação do Campo, fato que demonstra que os sujeitos do campo vêm 

paulatinamente conquistando seu espaço educacional e social, enquanto coletivo social. 

Em face dessas mobilizações é que foi estabelecida pelo MEC, em 2008 a Resolução nº 2, 

de 28 de abril de 2008, que “estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo”. 

(BRASIL, 2008). 

Corroborando com essa ideia, Molina e Freitas (2011) destacam a importância do Decreto 

nº 7.352/2010 pelo fato de este assegurar o reconhecimento jurídico do direito à educação de 

qualidade e da obrigatoriedade do Estado em promover intervenções que contemplem as 

especificidades necessárias ao cumprimento e garantia de tais direitos, estabelecendo-se num 

instrumento de pressão e negociação ao lado dos poderes públicos, nas instâncias federativa, 

estadual e municipal para o alargamento da ofertada de educação aos sujeitos do campo. 

Costa e Cabral (2016) asseguram que deve-se compreender que as desigualdades dos 

paradigmas conceituais existentes entre Educação do Campo e Educação Rural, em múltiplos 

sentidos e em seus embasamentos, têm proporcionado e causado lutas dos povos campesinos, 

embates de antagonismo e também de asseveração, de rompimento e de construção, para superar 

os princípios da Educação Rural. Na Educação Rural, o processo de dominação ideológica que 

uma classe utiliza da educação como instrumento de poder é marcante, não existindo perspectiva 

de emancipação social por meio das lutas contra hegemônicas que vislumbram a educação 

libertadora.  
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A Educação Rural é estabelecida como dispositivo em que a alienação, a subordinação e 

proliferação do poder dominante são totalmente caracterizadas, à medida que enquanto na 

Educação do Campo, o referencial está pautado no protagonismo dos sujeitos camponeses, 

através da consciência adquirida por esses sujeitos que influenciam diretamente na sua formação 

social, política e econômica, havendo, portanto, o rompimento com as ideologias dominantes. 

(Ibid.). 

Em conformidade com Fernandes e Molina (2004 apud MOLINA; JESUS, 2004), a 

Educação Rural origina-se da concepção latifundiária empresarial, sendo esta uma forma de 

controle político sobre a terra e as pessoas que nela vivem, não sendo pensada pelos sujeitos do 

campo, mas também, elaborada sem a participação destes. Seus idealizadores vislumbram o 

campo como local de produção e seus sujeitos como produtores e não como protagonistas nas 

relações sociais existentes neste espaço. 

Fernandes (2006 apud MOLINA, 2006) destaca que a Educação Rural oferecida aos 

camponeses no decorrer da história, é pautada em instituições e interesses governamentais e 

norteada por metodologias vinculadas ao capitalismo agrário, sendo que os camponeses não 

detêm o protagonismo das relações concebidas, notabilizando-se como uma extensão da 

educação urbana, idealizada a partir de um modelo concebido em outro cenário sociocultural, 

histórico, político por meio de um currículo desarticulado com os aspectos culturais, valores, 

princípios e concepções dessa população.  

Ainda em conformidade com essa perspectiva tem-se que:  

 

[...] historicamente, o conceito de Educação Rural esteve associado a uma 

educação precária, atrasada, com pouca qualidade e poucos recursos [...], tinha 

como pano de fundo um espaço rural visto como inferior, arcaico. [...] projeta 

um território alienado porque propõe para os grupos sociais que vivem do 

trabalho da terra, um modelo de desenvolvimento que os expropria. 

(FERNANDES; MOLINA apud MOLINA; JESUS, 2004, p. 36). 
 

Sinalizando em duas direções, a Educação Rural se estabelece baseada nos interesses do 

capital e em uma construção de subordinação e de alienação em que o camponês perca a sua 

autonomia rural, assim como de propagação desse poder. Na Educação do Campo, a marca está 

pautada no protagonismo dos camponeses, visto que esta é também representada por uma política 

pública que propicia o desenvolvimento das áreas rurais por meio da conscientização do ser 

humano e da sua formação na sua essência social, rompendo com as ideologias dominantes. 
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Nessa perspectiva, a Educação do Campo direciona-se ao conjunto dos trabalhadores 

camponeses para as suas necessidades e o desenvolvimento sociocultural e econômico, com 

atenção específica para as suas diferenças históricas e culturais, relegadas e ocultadas no decorrer 

da história, sobretudo, no processo formativo e educativo, notadamente quando é oferecida uma 

modalidade de educação descontextualizada, não articulada com as diferenças que os identificam. 

Tal constatação reafirma que a Educação do Campo resiste a toda essa ideologia, 

balizando para a construção de um novo paradigma, que constitua o ajuizamento pelo camponês, 

originando-se no princípio da heterogeneidade sociocultural. A partir dos autores supracitados, o 

espaço de resistência do campo é concebido por muitas possibilidades, como o intermédio do 

desenvolvimento social, econômico e cultural, fazendo com que seus sujeitos busquem sua 

autoafirmação de direto, na luta por políticas públicas. (CALDART, 2002a). 

De acordo com Gomes, Silva e Wanzeler (2007, p. 116), 

 

A Educação do Campo a que nos referimos é um movimento que vem sendo 

construído gradativamente ao longo do tempo, principalmente pelas entidades da 

sociedade civil e vem tendo como os principais protagonistas os movimentos 

sociais que acreditam que a educação desses sujeitos deve estar relacionada ao 

processo de luta e emancipação que vise à construção de um ser humano crítico 

e politicamente ativo, capaz de reconhecer e se (re) conhecer como sujeito 

integrante do campo, fazendo com que esta educação não seja mais um modelo 

de ensino imposto, atrelada ao modelo urbano de ensino, que pouco valoriza o 

real contexto histórico do indivíduo e não aponta caminhos para que ele veja 

que, o campo, também é lugar de construção de educação. 
 

Com aporte em Menezes (2013), no que se refere ao seu caráter histórico, a Educação do 

Campo sempre ficou à margem das políticas públicas educacionais, uma vez que, somente nas 

duas últimas décadas, o MEC se dispôs a criar um espaço formal para acolher e coordenar as 

discussões em torno da elaboração de uma política educacional para o campo, já que ela traz em 

si perspectivas de desenvolvimento para uma importante parte da população brasileira. 

Ainda em conformidade com Menezes (Ibid.), a criação da SECADI/MEC promoveu 

avanços com relação às políticas públicas voltadas para a educação, a exemplo do PRONERA, 

que se constituiu em um suporte de grande importância para os movimentos sociais, sindicais e 

educadores em geral, que se inserem na luta por uma Educação do Campo adequada e de 

qualidade. Percebe-se que o campo não foi tomado dentro de suas especificidades e necessidades 

dos camponeses, em suas múltiplas identidades, tais como, quilombolas, indígenas, sem-terra, 
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ribeirinhos, agricultores, familiares assentados, dentre outros. Neste sentido, não houve para o 

campo uma formulação de diretrizes políticas e pedagógicas específicas que garantissem uma 

proposta pedagógica de educação apropriada para essa realidade; tampouco houve investimento 

financeiro por parte do Estado que possibilitasse a institucionalização e manutenção de uma 

escola de qualidade em todos os níveis no campo. 

Caldart (2009, p. 38) argumenta que: 

 

A Educação do Campo tem se centrado na escola e luta para que a educação que 

oriente suas práticas se descentre da escola, não fique refém de sua lógica 

construtiva exatamente para ir bem além dela enquanto projeto educativo [...] se 

coloca em luta pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento produzido na 

sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz a crítica no modo de 

conhecimento dominante e à hierarquização epistemológica própria desta 

sociedade que deslegitima os protagonistas originários da Educação do Campo 

como produtores de conhecimento.  

 

Conforme Arroyo, Caldart e Molina (2004), no tocante à legislação referente à Educação 

Básica nas escolas do campo houve uma ampla conquista quando a Câmara da Educação Básica, 

com base no disposto da Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, sanciona o Plano Nacional de 

Educação e o Parecer CNE/CEB nº 36/2001, aprovado em 04 de dezembro de 2001 e 

homologado pelo Ministério de Estado da Educação em 12 de março de 2002 por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 1/2002 (BRASIL, 2001a). O Diário Oficial da União, de 09 de abril de 

2002, na Seção 1, p. 32, resolve: 

 

Art. 1º - A presente resolução institui as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas escolas do campo a serem observadas nos projetos das 

instituições que integram os diversos sistemas de ensino. Art. 2º - Estas 

Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de 

princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das 

escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a 

Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal. 

Parágrafo Único – A identidade da escola do campo é definida 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 associam as soluções exigidas por essas questões à 

qualidade social da vida coletiva no país.  

[...] 
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Art. 4º - O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 

compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 

educação escolar com qualidade social, construir-se-á num espaço público de 

investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo 

do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ecologicamente sustentável. 

[...] 

Art. 6º - O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades com o 

atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, proporcionará a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles 

que não o concluíram na idade prevista, cabendo em especial aos Estados 

garantir as condições necessárias para o acesso ao Ensino Médio e à Educação 

Profissional de Nível Técnico. Art. 7º - É de responsabilidade dos respectivos 

sistemas de ensino, através de seus órgãos normativos, regulamentar as 

estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a flexibilidade da 

organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços 

pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política da igualdade. 

[...] 

Art. 13 – Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a 

Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização 

complementar da formação de professores para o exercício da docência nas 

escolas do campo, os seguintes componentes: 

I – estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos 

jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 

individual e coletiva, da região, do país e do mundo; II – propostas pedagógicas 

que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos 

de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao 

avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 

condições de vida e a felicidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 

solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. (BRASIL, 2002a). 
 

Quando da implementação da Resolução CNE/CEB nº 01, de 03 de abril de 2002, que 

estabelece as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, houve avanço significativo no 

procedimento da Educação do Campo, apresentando uma enorme conquista dos movimentos 

sociais do campo. Esta legislação representou um importante momento histórico que baliza a 

manifestação de um moderno paradigma educacional para a Educação do Campo. A partir desta 

Resolução, o Brasil presenciou um processo de discussão sobre a Educação no Campo de acordo 

com o momento histórico vivenciado, procurando a implantação, implementação, construção e 

avaliação das políticas públicas em todos os níveis de educação, garantindo o ingresso e a 

permanência da população campesina em seu meio. (BRASIL, 2002). 

Destarte, o estabelecimento dessas diretrizes atreladas aos princípios norteadores da 

Resolução deriva, em grande parte, das demandas e reivindicações realizadas pelos segmentos 
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sociais organizados e os movimentos sociais, contrastando para implementação de uma educação 

que fosse de qualidade para os sujeitos que vivem do e no campo. (Ibid.). 

A educação campesina acontece tanto no ambiente escolar quanto fora dele, envolvendo 

saberes e métodos distintos que levam em consideração o cotidiano do campo em que se 

distanciam de uma coerência meramente produtivista da terra, respeitando as vivências reais 

culturais, sociais e econômicas, considerando não somente os saberes produzidos na escola, mas 

também, aqueles edificados na família, na relação direta de coexistência social e cultural e nos 

movimentos sociais (CALDART, 2002a). Dessa maneira, a escola é apenas um lugar de 

sistematização dos saberes disciplinares, apreciação e de síntese das aprendizagens. 

Assim, tem-se no imperativo de manutenção uma educação que promova as 

características e saberes em que os movimentos sociais tenham participação direta e efetiva nas 

relações transformadoras, direcionadas para o desenvolvimento social, cultural e econômico dos 

sujeitos que vivem e trabalham no campo, contemplando suas diferenças culturais e históricas. 

(Ibid.). 

Desse modo, sendo a educação campesina uma política pública de inclusão social no 

Estado brasileiro a mesma é constituída e forjada pelas regulares mobilizações dos movimentos 

sociais, notadamente do campo, provocando desdobramentos relevantes na realidade local, onde 

habitam os sujeitos do campo. 

A esse respeito, encontramos na assertiva de Caldart e Molina (2004) que os sujeitos do 

campo têm se apresentado insatisfeitos com as políticas educacionais e com o modelo de 

educação projetado pelo Governo brasileiro para o território do campo, gerando mobilizações e 

cobranças junto ao Poder Público, por intermédio de reivindicações, havendo uma atuação mais 

concreta quanto à efetivação de um projeto político educacional, direcionado para atender às 

demandas e necessidades de uma educação em sintonia com a realidade de vida e das 

diversidades socioculturais e territoriais do campo. 

 

3.3 O PRONERA como Projeto Político e Pedagógico do Campo 

 

As expressões de mobilização por uma Educação do Campo iniciaram a partir de julho de 

1997, quando da realização do I Encontro de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária 

(ENERA), no qual o MST foi protagonista em parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa, e 



104 

 

diversos Órgãos Governamentais e não Governamentais, contando com representantes das 

seguintes entidades: Universidade de Brasília (UnB), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O encontro objetivou promover um debate com 

foco na Educação do Campo e ainda para a edificação de uma proposta política de educação que 

atenda o território no qual se encontram os sujeitos do campo. (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2004). 

Segundo Molina (2003), o PRONERA surge em um contexto marcado por embates a 

favor de um projeto social precedido pelo movimento para uma Educação do Campo, com a 

proeminência do MST, mediante as transformações no campo político e econômico que 

desapontaram com maior visibilidade no início da década de 1990. Essas transformações 

representavam as tendências neoliberais que despontavam no cenário político do Brasil. Nessa 

década as tendências de descentralização da gestão e do financiamento público são consolidadas 

no cenário vivenciado. De tal modo, o processo de articulação pelo movimento de Educação do 

Campo juntamente com os segmentos sociais organizados agiram por fora da esfera do MEC, 

sendo utilizados mecanismos e espaços formativos do MST no sentido de articular e apoiar a 

criação do PRONERA, pautado em uma proposta que objetivasse enfrentar os problemas 

educacionais no campo. Essa ação empreendida pelos movimentos sociais, notadamente o MST, 

reflete a luta por direitos e a consequente ausência de um projeto político pedagógico em 

coerência com a realidade dos sujeitos que vivem no campo. 

Ainda de acordo com Molina (Ibid.), o PRONERA faz referência direta a uma ação 

efetiva do Estado gerada a partir de uma relação tensa com a sociedade civil organizada, através 

dos movimentos sociais em luta pela terra como local de trabalho e vida. O I ENERA, 

caracterizado numa ação de política da sociedade civil em amparo da materialidade do direito à 

educação para os sujeitos do campo, guarda o significado de tornar pública a responsabilidade do 

Estado acerca dos direitos sociais inerentes à cidadania a muito negligenciada à população do 

campo. O PRONERA consiste, ao mesmo tempo, em um marco histórico voltado para os direitos 

políticos de cidadania e da luta pelos direitos políticos dos sujeitos do campo, visto que: 

 

Foi durante a realização do I ENERA, que os educadores do Movimento dos 

Sem Terra realizaram uma reunião com os integrantes das universidades que 

participavam do Encontro, a fim de possibilitar a troca de experiências e uma 

maior integração entre as universidades que já trabalhavam com o tema da 
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educação e da Reforma Agrária. Nesta reunião, o Movimento dos Sem Terra 

lançou o desafio às instituições de ensino superior presentes para que 

assumissem a tarefa de construir uma rede nacional entre as universidades 

visando enfrentar o problema do analfabetismo nos assentamentos, uma das 

grandes dificuldades encontradas pelas educadoras e educadores da Reforma 

Agrária. Começou-se a montar a estrutura do que seria o PRONERA [...]. 

(MOLINA, 2003, p. 51). 
 

As discussões realizadas no I ENERA provocaram a inclusão do debate na sociedade 

sobre a Educação do Campo na agenda permanente das políticas públicas em 1998, em 

decorrência da realização da Primeira Conferência por uma Educação Básica do Campo, evento 

realizado na cidade de Luziânia, no Estado de Goiás. A esse respeito, Caldart (2004a, p. 15) 

expõe que: 

 

Na 1ª Conferência reafirmamos que o campo é espaço de vida digna e que é 

legítima a luta por políticas específicas e por um projeto educativo próprio para 

seus sujeitos. Também foram denunciados os graves problemas de falta de 

acesso e de baixa qualidade da educação pública destinada à população 

trabalhadora do campo. Discutimos propostas e socializamos experiências de 

resistência no campo e de afirmação de outro projeto de educação. 

 

Nesta conjuntura, justifica-se o estudo do percurso do PRONERA pela sua atitude contra 

hegemônica manifesta na sua concepção e na operacionalização de suas atuações, ambas 

fundamentadas no começo da democracia participativa. Conforme enfatiza Arroyo, Caldart, 

Molina (2004), a cultura hegemônica ressalta os saberes e valores do campo de forma 

depreciativa e ultrapassada, na perspectiva de extinção. Deve-se admitir que o PRONERA, ao 

colaborar para a inserção no cenário político educacional do país de uma nova modalidade, 

discorre sobre a educação em suas práticas e finalidades, assim como promove o rompimento a 

perspectiva de que o campo constitui-se em um espaço atrasado, sem identidade e sem vida, 

corporifica a Educação do Campo como política pública pelo roteiro da gestão participativa, 

aloca uma recente ordem do discurso para contribuir com as técnicas da gestão pública no interior 

do Estado, ampliando as possibilidades dos espaços em que se podem visualizar práticas da 

democracia participativa, tanto nas ações políticas quanto na sociedade civil. (Ibid.). 

Cardart (2008) aponta as características desse Estado, que na atualidade apresenta-se 

constitucionalmente marcado por ser Democrático e de Direito, atrelado com a questão agrária 
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que estabelece a importância da Educação do Campo e alça na sua materialidade, através do tripé 

Campo, Política Pública e Educação que: 

 

A Educação do Campo é negatividade: denúncia/resistência luta contra. – Basta! 

De considerar natural que os sujeitos trabalhadores do campo sejam tratados como 

inferiores, atrasados, pessoas de segunda categoria; que a situação de miséria seja 

seu destino; que no campo não tenha escola, que seja preciso sair do campo para 

frequentar uma escola; que o acesso à educação se restrinja à escola, que o 

conhecimento produzido pelos camponeses seja desprezado como ignorância [...]. 

(CALDART, 2012, p. 17). 
 

           Almeida (2014) afirma que: 

 

A combinação dos aspectos característicos do sistema representativo com a 

possibilidade de participação social em processos decisórios [...] contribui para 

ampliar o espaço político e de atuação da sociedade civil na gestão pública. Cria-

se uma nova institucionalidade política na qual ocorre a transferência de 

prerrogativas decisórias, antes somente detidas pelos governantes, para a 

sociedade civil, tornando-as mais democráticas, inclusivas e participativas. Tem-

se assim reconhecido por meio da participação social o direito aos cidadãos de 

influenciarem seus governos, seja por meio de representantes legitimamente 

eleitos ou diretamente por intermédio da dinâmica dos arranjos institucionais 

participativos. (ALMEIDA, 2014, p. 58). 

 

A edificação do PRONERA, enquanto esfera estatal foi pautada por um histórico de ações 

junto aos atores governamentais por intermédio dos movimentos sociais do campo, e vem agindo 

por meio de uma concepção de Educação do Campo nascida no interior da sociedade civil 

compelida em explicitar os alicerces constitutivos da educação que se pretende edificar.  

Neste sentido, a Educação do Campo é ajuizada como uma possibilidade de desarticular 

aspectos pejorativos dos sujeitos do campo, como também romper com a tradição capitalista de 

dominação existente entre a cidade sobre o campo, apontando o estilo universalista da Educação 

do Campo, procurando superar a dicotomia excludente pautada entre campo e cidade, marcado 

pelas qualificações de atraso e de modernidade. (CALDART, 2008a).  

Segundo Honneth (1995), o processo educacional voltado para o campo, assim como a 

existência de determinada política pública promotora de uma educação para os sujeitos sociais do 

campo, pode ser visualizada como um elemento de importância social de um grupo 

historicamente negligenciado, em seu direito de tomar parte das informações e conhecimentos 

historicamente produzidos pela humanidade. Neste contexto, a edificação do processo da 
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autoestima volveria a um elemento legítimo a ser congregado nos projetos pedagógicos das 

escolas do campo. 

Em concordância com Molina (2008), a articulação existente entre a prática e a teoria 

como o primeiro princípio para educar sujeitos com embasamento numa nova compreensão de 

desenvolvimento para o campo, exige a necessidade de uma educação que visa uma ação 

transformadora. Isso deve implicar numa articulação integrada entre os conteúdos vivenciados na 

escola e a vida cotidiana no trabalho, nas relações de militância e nas demais relações 

interpessoais. No contraponto ao modelo vigente de escola que guarda o conhecimento teórico 

que aparta a teoria de sua aplicabilidade, pressupõe que a prática social dos educandos e 

educandas seja a alicerce para organizar o processo formativo.  

Neste sentido, a ação de educar necessita de um ambiente privilegiado em relação às 

aprendizagens e vivências trazidas pelos educandos em harmonia com os conhecimentos já 

produzidos pela história da humanidade. Tal concepção alude também, que ocorra uma 

reorganização do currículo que necessita compreender metodologias em meio às respostas 

práticas para os educandos, possibilitando aos mesmos, elementos para arrolar os conteúdos 

teóricos com os saberes vivenciados pelas famílias e as diferentes realidades vividas. 

(CALDART, 2002a). 

Neste contexto, pode-se entender que as políticas públicas devem compor o processo de 

materialização dos direitos sociais de cidadania. Segundo Molina (2008), a despeito da existência 

de conceitos e de correntes interpretativas que defendem caráter ambíguo dos direitos sociais, o 

fato de os mesmos serem reconhecidos constitucionalmente, conforme a Constituição Federal de 

1988 institui a garantia para que se possa demandar do Estado políticas públicas para ofertá-los. 

A referida autora questiona a validade de processos de judicialização de ações do PRONERA, 

objetivando impedi-lo de cumprir com o objetivo de promoção de políticas públicas de educação 

para os sujeitos em condição de Reforma Agrária, como ocorreram com as ações civis públicas 

movidas contra os cursos do PRONERA, a exemplo dos cursos de Agronomia e Direito. Um 

terceiro ponto apontado pela autora refere-se à importância das políticas públicas direcionadas 

para a Educação do Campo, tendo como partida um entendimento de educação como um bem 

público, e que como tal compõe um direito de todos os cidadãos e completa dizendo que: 

 

Se quisermos disputar frações do Estado, ainda que no regime capitalista, [...] é 

preciso avançar na compreensão do papel que a luta por políticas públicas 
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específicas pode significar em termos de perspectiva do avanço do direito à 

educação. Lutar por políticas públicas significa lutar pelo alargamento da esfera 

pública, lutar para que a educação não se transforme como querem muitos hoje, 

em mercadoria, em um serviço, que só tem acesso quem pode comprar quem pode 

pagar. Lutar por políticas públicas para Educação do Campo significa lutar para 

ampliar a esfera do Estado, para não colocar a educação na esfera do mercado. 

(MOLINA, 2008, p. 27). 
 

No que se refere aos elementos político-pedagógicos, o PRONERA, na sua existência de 

atuação, expandiu consideravelmente seus convênios com instituições públicas e universidades 

para a implantação e implementação de diversos cursos em diversas modalidades de ensino, com 

o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das áreas do campo, tornando-se referência 

nacional em Educação do Campo, integrando-se ao INCRA, com parcerias junto às secretarias de 

educação dos estados e propiciando a ampliação do diálogo com diversas universidades no 

tocante às especificidades da Educação do Campo (MOLINA; JESUS, 2010). O Programa 

promoveu também, direta e indiretamente, a criação e o fortalecimento de fóruns de educação, de 

comitês, fortalecendo as discussões em volta da reabertura de escolas técnicas e de diversos 

cursos voltados ao atendimento das especificidades das realidades do campo. 

Molina (2008) elucida que o PRONERA, política pública de Estado, em seu princípio 

fundador insere no arcabouço da política macro, em virtude do aspecto transformador dos 

pressupostos vinculados à concepção de educação, a compreensão e o incremento da ação 

agrária, contrapondo-se às metodologias recursivas das políticas públicas compensatórias, sendo 

caracterizadas através do descomprometimento com o sobrepujamento do equilíbrio formado 

com o estabelecimento de relações inovadoras nas políticas sociais, abalizadas em princípios 

democráticos que regulam o Estado democrático e de direito. 

Através da responsabilidade de democratizar o acesso à educação aos diversos sujeitos 

sociais oriundos da Reforma Agrária, o PRONERA abre o espaço para ajuizar novas práticas e 

diretrizes para a educação, consolidados na Educação do Campo. Em decorrência da total 

ausência de políticas caracterizadas como públicas que são capazes de discernir a importância da 

educação em favor do desenvolvimento dos territórios reparados, o Programa atribui legitimidade 

às práticas de educação ditas não formais que são organizadas pelos movimentos de luta pela 

terra, pelo motivo de entender que as áreas destinadas à Reforma Agrária compõem um espaço 

humano de relações sociais e de formação de saberes e vida (CALDART, 2008b). Quando da 

discussão sobre os nortes da Educação do Campo, os caminhos a serem efetivamente percorridos 
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devem ter o intento de abarcar a ampliação das modalidades de Educação do Campo até seu 

processo de mutação em uma política de Estado, que seja capaz de implantar a Educação do 

Campo e de todas as sugestões democráticas nela contidas na essência da discussão sobre 

educação nacional.  

O processo de criação do PRONERA delimitou não somente uma vitória dos movimentos 

sociais do campo e dos movimentos sindicais através de uma linha reivindicatória, delimitando 

também a importância da educação formal para os sujeitos desses movimentos. De outro modo, a 

criação do PRONERA marcava a configuração que esses movimentos vinham construindo por 

meio das suas práticas desde os anos 1980, ou seja, era levado a segundo plano, negligenciando 

seus papéis de contestação e resistências com relação às imposições estatais que não supriam aos 

preceitos de lutas e embates dos movimentos, quanto à adoção de práticas delimitadas pela 

mobilização, parceria e participação institucional. As repercussões e consequências advindas 

dessas mudanças nas práticas sociais dos movimentos ficam resolutas nos rumos e 

encaminhamentos que o Programa, por meio do INCRA, propiciou aos projetos educacionais 

designados em benefício dos sujeitos dos assentamentos agrários e do campo. (INCRA, 2016). 

Schimidt (2012) destaca que essa alternativa sinaliza um rompimento com a concepção e 

o exercício da Educação Rural no Brasil ao sinalizar 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 

apud CALDART, 2012, p. 258-259 grifo nosso). 

 

Através do exercício e da prática social que determina a Educação do Campo, constata-se 

que esta, 

 

[...] 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 a questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das 

lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre projetos do 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). 
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Quando se procura defender as nuanças e singularidades de uma Educação voltada para o 

Campo, por meio das especificidades e generalidades que ela proporciona como qualquer outro 

processo educacional formal entende-se que: 

 

É a defesa do direito à diversidade contra a uniformidade do direito. Nessa 

perspectiva, a Educação do Campo institui uma nova concepção de política 

pública, que se constrói não com sujeitos isolados, não com qualquer sujeito 

político, mas com sujeitos concretos, territorializados, sujeitos coletivos de 

direitos, inseridos em um movimento contra hegemônico, no intuito de alterar a 

correlação de forças, capaz de instituir novos direitos e universalizá-los. 

Universalizá-los a partir da sua concretude. E a sua concretude é a diversidade. 

(SANTOS, 2009, p. 28). 
 

Diante do exposto, percebe-se que está em curso um fenômeno de amadurecimento da 

sociedade brasileira que tem levado à ampliação do número de questionamentos em relação ao 

desempenho da gestão governamental. Dessa forma, cresce o número de brasileiros que 

questionam a efetividade das políticas públicas no sentido de promover mudanças na realidade de 

cidadãos que carecem de eficientes e eficazes programas sociais. O PRONERA representa a 

materialização destes questionamentos em relação às ações dos atores governamentais para 

implantação e implementação de uma política pública educacional para os sujeitos do campo em 

vários estados do país, sendo que esta política é capitaneada pelas Superintendências Regionais 

do INCRA nos estados.   

Segundo o Manual de Operações do PRONERA (INCRA, 2016), os pressupostos 

metodológicos inerentes ao PRONERA/UESB são desenvolvidos no âmbito da estrutura 

administrativa da Superintendência do INCRA no Estado da Bahia, de acordo com o 

organograma administrativo da Superintendência Regional (SR-05), sendo a Divisão de 

Administração encarregada a gerir o trâmite processual relacionado ao acompanhamento e a 

gestão orçamentária, financeira e contábil dos projetos em execução pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES). A Divisão de Desenvolvimento da SR-05 é responsável pelo acompanhamento 

direto dos projetos junto aos gestores das IES e conta com o suporte da Procuradoria Jurídica. A 

gestão geral da SR-05 fica a cargo do Superintendente Regional, que constitui a autoridade 

máxima do órgão, estando sob a competência direta deste, autorizar ou não a implementação do 

Programa.  
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Em conformidade com Andrade (2004), o PRONERA, na qualidade de política pública, 

caracteriza-se como uma experiência arrojada quando da sua implementação em um campo 

marcado no processo histórico pela exceção social e pela total inexistência da prática de políticas 

públicas no contexto da educação. Resultado da conquista, especialmente, dos movimentos 

sociais do campo, o PRONERA, criado oficialmente em abril de 1998, apresenta como objetivo 

principal reduzir o analfabetismo e promover a elevação do nível de escolarização de jovens e 

adultos oriundos de assentamentos da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário. O aspecto 

inovador do Programa se dá a partir de duas (02) particularidades que lhes são inerentes: a 

primeira é a de criar e implementar uma metodologia pedagógica de ensino relacionada com a 

realidade sociocultural dos assentamentos e a segunda é transformar, a partir de um modelo de 

gestão pautada na participação dos três (03) atores basilares, como o INCRA, representando o 

governo federal, os movimento sociais e as instituições de ensino superior, formando a tríade do 

modelo de gestão participativa.  

A parceria entre universidades, movimentos sociais do campo e movimentos sindicais e 

governo federal, por meio das Superintendências Regionais do INCRA, constitui um modelo de 

gestão tripartite. Nesse sentido, o grau de comprometimento e de democracia nesse modelo de 

gestão compartilhada, depende das características dos entes (parceiros), ou seja, do grau de 

envolvimento e da configuração de como essa participação de cada parceiro se dará.   As 

universidades públicas e privadas sem fins lucrativos têm a função de realizar o canal de 

interlocução administrativa entre os que representam os movimentos sociais do campo e sindicais 

e as Superintendências Regionais do INCRA, realizando também, a gestão administrativo-

financeira e a coordenação pedagógica, administrativa e técnica dos projetos. (INCRA, 2016). 

O modelo de gestão tripartite apresentou desafios que, no decorrer dos anos, foram 

superados. No período entre 1998 e 2002 houve oposição da Secretaria do Orçamento Federal 

(SOF), órgão administrativo vinculado ao Ministério do Planejamento (MPOG), quanto à 

incorporação do PRONERA no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que neste período, o ensino 

básico era de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Posteriormente, as ações 

orçamentárias e financeiras do PRONERA foram inseridas no Plano Plurianual (PPA) referente 

ao período de 2003-2007. (VUELTA, 2016). 

No decorrer do ano de 2004, com a publicação e divulgação do novo Manual de 

Operações do PRONERA, houve a ampliação sobre o conceito de parceria, sendo apresentado 
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como requisito básico para a implantação e implementação de novos cursos, afinal, “a parceria é 

a condição para a realização das ações do PRONERA”. (INCRA, 2004, p. 16).  

Em conformidade com Andrade e Di Pierro (2004), o regime de parceria apresenta-se 

como condição primordial para o pleno funcionamento do Programa. 

 

O regime de parceria é a condição “sine qua non” para a implementação do 

programa, entendida como uma ação compartilhada em que as partes envolvidas 

pautam-se pelos objetivos comuns, com direitos e obrigações equivalentes, base 

da gestão participativa. No entanto, cada parceiro cumpre atribuições 

específicas, assumindo as responsabilidades devidas para que o conjunto tenha 

um funcionamento harmonioso. (ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p. 30). 
 

A edição e publicação do Manual de Operações no ano de 2011 apresentaram as 

recomendações Tribunal de Contas da União (TCU), através do Acórdão nº 2.653/2008, no qual 

impedia que o INCRA pactuasse e implementasse novos convênios tendo a participação dos 

movimentos sociais do campo e sindicais nos cursos, ou seja, esses movimentos não poderiam 

apresentar as demandas (Beneficiários) para os cursos a serem conveniados, como também do 

acompanhamento e da avaliação das diretrizes pedagógicas dos cursos. (INCRA, 2011). 

Como consequência dessa medida, houve a alteração no Manual dos “movimentos sociais 

e sindicais” que foram substituídas por “entidades representativas do público beneficiário” 

(INCRA, 2011, p. 04). No decorrer da vigência do Acórdão do TCU, o INCRA retirou dos 

Projetos e dos Planos de Trabalho dos cursos apresentados pelas IES quaisquer pontos que 

indicassem a participação dos movimentos sociais.  

Vuelta (2016) afirma que, com a edição e publicação nos anos de 2014 e 2016 de outros 

dois (02) Manuais, houve a atualização na legislação e normas de execução para novos 

convênios, havendo uma mudança conceitual de “público alvo” para os trabalhadores rurais que 

passam a ser denominados de “público participante”, objetivando reafirmar as parcerias e 

participação social dos sujeitos envolvidos no Programa. Houve a reafirmação do princípio da 

parceria nestes novos Manuais para garantir a execução do PRONERA como política pública de 

Estado, mantendo-se o diálogo e a participação social como fatores importantes dos Movimentos. 

Os movimentos sociais do campo e sindicais estão representados nos projetos 

conveniados do PRONERA nos estados e no PRONERA/UESB pelo MST, Movimento de Luta 

pela Terra (MLT), Movimento de Trabalhadores Rurais Assentados e Acampados (CETA) e 

pelos sindicatos filiados a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), 
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através da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados (MTD) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Esses parceiros realizam o elo 

com as comunidades representadas. Compete ao INCRA a responsabilidade do acompanhamento 

financeiro, administrativo e logístico e promover as articulações interinstitucionais. Os projetos 

são autorizados para serem implementados somente quando ocorre pactuação do convênio entre o 

INCRA (órgão concedente) e a instituição de ensino que propõe o projeto (órgão convenente) que 

tem a função de atestar a adesão dos movimentos sociais e sindicais organizados à iniciativa. 

(ANDRADE; DI PIERRO, 2004). 

Quando da elaboração do projeto por partes das IES, este é encaminhado para apreciação 

da equipe técnica da Superintendência Regional do INCRA em cada Estado, onde a equipe 

técnica específica do PRONERA o avaliará. Após análise do INCRA, o projeto é encaminhado 

para análise da Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania (DDE) e da Divisão de 

Educação de Campo (DDE-1) para e análise e posterior parecer da Comissão Pedagógica 

Nacional (CPN).  A CPN analisa os projetos com base em cinco (05) princípios fundamentais que 

compõem o PRONERA: inclusão, participação, interatividade, multiplicação e parceria. (INCRA, 

2015). 

O princípio norteador da inclusão defende a expansão do acesso à educação por parte de 

todos os sujeitos do campo que carecem de educação em todos os níveis que são ofertados. A 

participação é o princípio que garante aos sujeitos beneficiários e seus parceiros terem 

participação na elaboração, implantação, implementação e avaliação dos projetos. A 

interatividade alude à forma como as parcerias envolvendo os atores governamentais, IES, 

movimentos sociais do campo e sindicais e comunidades oriundas de assentamentos estabelecem 

um diálogo permanente. A multiplicação diz respeito ao acréscimo não só quanto ao número de 

alfabetizados, como também de monitores, professores, técnicos administrativos, pessoal de 

apoio e agentes mobilizadores dos assentamentos que podem dar continuidade aos processos 

educativos. As parcerias firmadas entre os atores interessados representam as condições objetivas 

para que as gestões e as ações do Programa sejam realizadas. Conforme destacado acima, são 

considerados parceiros do Programa: as IES Públicas e Privadas sem fins lucrativos e fundações 

de apoio; as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação; os movimentos sociais do campo e 

sindicais representativos do público beneficiário. (Ibid.).  
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O referido Manual apresenta ainda, em relação aos princípios fundamentais que compõem 

o PRONERA que, em relação às universidades, percebe-se o enriquecimento e o 

desenvolvimento do processo de formação dos estudantes através da criação de currículos 

destinados para novas formações agroindustriais, indicando assim, as possibilidades da criação de 

uma nova área acadêmica, ou seja, a Educação do Campo nas instituições universitárias. No 

tocante aos sujeitos do campo, pode-se asseverar que o PRONERA e o PRONERA/UESB 

impetraram não apenas a criação de um espaço de diálogo entre as universidades e os sujeitos do 

campo, mas também, a garantia da autonomia dos movimentos sociais nos procedimentos 

formativos, asseverando a possibilidade de ampliação dos currículos e discussões com respeito a 

etnias, gênero e questões raciais, bem como a edificação da autonomia nas escolas do campo. 

(INCRA, 2015). 

Convém ressaltar que as políticas públicas educacionais e seus prováveis desdobramentos 

na vida do cidadão solicitam, consequentemente, cautela sobre que tipo de política está em pauta, 

levando-se em conta a efetividade das demandas propostas, e como elas implementam-se na 

realidade apresentada. Dessa forma, esses princípios foram utilizados para a análise desenvolvida 

nesta pesquisa sobre a ação das políticas públicas estatais para a educação em prol dos sujeitos 

oriundos da Reforma Agrária e no Campo, através do PRONERA. 
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CAPÍTULO 4 - REDES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM 

ESTUDO DE CASO SOBRE O PRONERA/UESB 

 

 De acordo com Carvalho et al. (2017, p. 02) é preciso compreender que na sociedade 

contemporânea tem se “[...] intensificado a setorialização, a compartimentalização, a 

segmentação da política governamental e a tecnificação das decisões têm contribuído para 

ampliar a distância social entre parcelas da população”, entre os sujeitos/atores que são atendidos 

e contemplados pelas políticas públicas, bem como aqueles que continuam à margem dos 

serviços prestados pelos poderes públicos. 

A sociedade capitalista, através dos seus gestores públicos, necessita ter outro olhar na 

relação campo/cidade, objetivando a implementação de políticas públicas sociais e educacionais 

igualitárias, especialmente as políticas direcionadas para a Educação do Campo. Segundo Arroyo 

(2004), a sociedade capitalista é caracterizada constantemente pelo aparecimento de novas 

percepções, novas demandas quanto aos seus direitos e percepções de dignidade, requerendo, 

dessa forma, novas vinculações entre os atores no rol das políticas públicas.  

Dessa forma, para que a Educação do Campo seja consolidada de fato como uma política 

pública educacional, faz-se necessária a averiguação das redes de políticas públicas no sentido de 

gerar o entendimento e a solidificação desse tipo de educação. 

As redes de políticas públicas, muita vezes, se apresentam desconexas entre os atores 

governamentais e não governamentais, representando dificuldade na promoção e consolidação de 

políticas educacionais de acordo com as especificidades de ordem regionais e culturais, conforme 

recomenda a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. (BRASIL, 1988). 

Segundo constatou-se na pesquisa de campo descrita na metodologia deste trabalho e 

publicada parcialmente em Carvalho et al. (2017), a rede de política pública do PRONERA 

(BRASIL, 2010) e do PRONERA/UESB é formada pelo Ator Universo de Beneficiários que 

compreende agricultores, pescadores, ribeirinhos, acampados e assentados da Reforma Agrária, 

quilombolas e demais sujeitos do campo, que devem ser comtemplados com as políticas públicas 

que visem a promoção, os aspectos sociais e culturais, políticos e econômicos desses sujeitos. A 

Rede de Políticas Públicas do PRONER/UESB é formada pela Equipe Técnica e Professores, 

sendo que as ações administrativas e pedagógicas destes atores fazem parte de um universo 
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maior, a exemplo do Governo Federal, INCRA e PRONERA, através da Comissão Pedagógica 

Nacional (CPN), IES e Governo do Estado. 

A sociedade capitalista e neoliberal requer sempre a montagem de novos arranjos no 

aparelhamento dessa sociedade. As apreciações das políticas públicas contribuem para a 

promoção e redefinição de métodos, modelos e teorias no intuito de explicá-las. Labra (1999) 

afirma que essas normas arquitetadas contêm base em condicionantes internos e externos.  

Assim, neste capítulo, serão discutidas as redes de políticas públicas relacionadas com a 

Educação do Campo por meio da abordagem metodológica de análise em sistemas 

organizacionais como ocorre na UESB, INCRA, PRONERA e demais atores participantes diretos 

ou indiretos no contexto da Educação do Campo por meio das intervenções governamentais. 

           Recentemente, através de alternativas metodológicas investigadas sob a ótica das políticas 

públicas surgiram novas abordagens como instrumento analítico com capacidade de destacar a 

dinâmica relacional específica de políticas conflitivas, desenvolvidas em circunstâncias 

sociopolíticas crescentemente participativas, nos quais distintos tipos de atores almejam atingir, 

ao mesmo tempo, consequências particulares e coletivas. (PROCOPIUCK; FREY, 2007).  

           A avaliação das redes de políticas públicas aqui expostas propõe explicar e subsidiar os 

mecanismos utilizados pelos governos, especificamente o governo federal, no planejamento e 

posterior formulação da conduta governamental direcionada para determinada política 

educacional, contida nas relações de interdependência horizontais e verticais para melhor 

compreensão de como a gestão pública, em algumas situações, busca promover uma gestão de 

caráter democrático e participativo. 

 Quando se analisa a qualidade e a eficácia de uma política pública educacional, a 

exemplo da Educação do Campo, deve-se considerar o funcionamento da estrutura da rede de 

convivências entre seus atores. Desse modo, os fatores intrínsecos às janelas de oportunidades 

para que a política pública seja incluída na agenda governamental devem ser levados em 

consideração. Nesse contexto, as atribuições dos atores não governamentais e governamentais, 

seus objetivos, motivações, correlações de forças e o grau de cooperação e competição entre os 

atores envolvidos, dentre outros aspectos que possam fornecer subsídios para identificação das 

ameaças e oportunidades, são pontos fracos e fortes no arcabouço das redes de políticas públicas 

(polity network). 
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No Brasil e no mundo as redes de políticas públicas são empregadas pelos gestores 

governamentais na promoção do entendimento acerca da forma em que os gestores, burocratas e 

políticos, especialistas e representações de grupos sociais, a exemplo dos movimentos sociais e 

sindicais, conservam dependências entre si. (GREENAWAY; SALTER; HART, 2007). 

As demandas no tocante à descentralização dos processos decisórios no país tornam-se 

cada vez mais intensas, como também a busca por padrões de redução das barreiras burocráticas 

com o objetivo de proporcionar a realização de ações de políticas públicas como as indicadas 

para o PRONERA, o qual foi formulado e implementado pelas ações do Estado, devendo ser 

constantemente avaliado como política educacional. Desse modo, as redes de políticas públicas 

são extremamente relevantes nesse processo à medida que procuram elucidar as intenções e 

dependências estratégicas dentre seus atores, elucidando as razões que estão nos bastidores dos 

processos que constituem a consolidada política pública do PRONERA/UESB. 

Na elaboração das análises dos modelos propostos pelo PRONERA/UESB, utilizou-se 

como instrumento de pesquisa a ferramenta do Framework i star que, em conformidade com 

Carvalho (2013, p. 383), “representa os objetivos (goals), objetivos-soft (soft-goals), recursos 

(resources) utilizados e tarefas (tasks) realizadas pelos atores (actors) identificados nos 

documentos analisados, mediante o uso do software OME3” (YU, 1995; CARVALHO, 2013), 

com o objetivo de proporcionar ao leitor o entendimento dos aspectos básicos relacionados à 

modelagem organizacional, utilizada em outras etapas da investigação e análise dos cenários 

internos e externos da citada política pública. 

 

 4.1 A Estrutura de Funcionamento do PRONERA/UESB 

 

As investigações já realizadas sobre o Estudo de Caso em questão suscitaram evidências 

que comportam assegurar que a análise do PRONERA/UESB como política pública deve ser 

demonstrada, a partir de modelos que visem representar as redes de conexões existentes entre os 

atores principais. 

Para maior entendimento e compreensão dos fatos geradores pelos modelos visuais, cabe 

ressaltar, inicialmente, que as primeiras ações administrativas e pedagógicas da UESB junto às 

instâncias competentes do INCRA e do PRONERA, tiveram seu fluxo inicial em 1998, através da 

SR-05 e da CPN que procederam a gestões junto às demais instâncias colegiadas, no sentido de 
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que a proposta de trabalho apresentada pela UESB fosse aprovada. (RELATÓRIO 

PRONERA/UESB/CAP, 2001). 

No decorrer do ano de 1999 as instâncias deliberativas do INCRA/PRONERA pactuaram 

a assinaram o primeiro convênio que tinha como meta a alfabetização e escolarização de um mil 

e duzentos (1.200) jovens e adultos oriundos de assentamentos da Reforma Agrária. (Ibid.). 

A rede objetiva representar os objetivos principais que geraram as atuações dos atores 

participantes, os recursos orçamentários, financeiros e didáticos que os mesmos necessitaram, 

além das tarefas que foram executadas, as perspectivas em relação às características de qualidade 

e as restrições esperadas pelos atores. Após a organização da rede que indica a dependência 

estratégica, será construída uma representação para análise e estruturação de cada um dos atores, 

em matéria do volume das tarefas, das expectativas idealizadas, dos recursos disponíveis e das 

conexões constituídas para conseguir os objetivos almejados na arena política. 

Apresentamos a seguir a construção no Software OME3 dos supracitados modelos. 

 

FIGURA 04 – Componentes representados no Modelo de Dependência Estratégica 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3).  
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A Figura 04 mostra determinados componentes que irão constituir a representação da rede 

do PRONERA/UESB. A representação aponta os atores “A” e “B” que podem ser representados 

por instâncias governamentais (pessoa jurídica), a exemplo do INCRA ou do PRONERA, de uma 

Superintendência Regional ou de Diretoria Executiva, como também uma unidade autárquica 

como as IES e a UESB, através da sua Reitoria, por exemplo, ou representada por um bem 

patrimonial físico, como uma impressora ou computador, ou ainda um bem conceitual como um 

sistema de software. “Esses atores (actors) possuem dependências estratégicas para alcançar um 

determinado objetivo (goal), realizar uma tarefa (task), obter um recurso (resource) e/ou atingir 

um objetivo-soft (softgoal)” (CARVALHO, 2013, p. 384). 

Na Figura 04 pode-se observar também, a relação existente entre os Agentes, estando 

representada por uma notação , denominada de instância. A figura mostra ainda um 

modelo de relação do tipo  (é um), ou seja, um Agente é um tipo de Ator “A”. 

Face ao exposto, a seguir é apresentada na Figura 5 uma representação parcial da 

modelagem da rede de dependências estratégicas que contém uma primeira macro visão da 

estrutura de funcionamento do PRONERA/UESB. 

A Figura 05 mostra a representação da rede de dependência estratégica da estrutura de 

funcionamento do PRONERA/UESB em um cenário de macro visão (CARVALHO et al., 2017). 

A Figura representa também, os principais atores com vinculação direta e indireta ao Programa: 

IES, movimentos sociais, Governo Federal, representado pela União, Distrito Federal, Governo 

do Estado, INCRA, Governo Municipal, antigo MDA através da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD).  
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FIGURA 05 – Macro visão da Rede de Dependências Estratégica – PRONERA/UESB 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

As relações de dependências dos atores estão representadas pelas linhas com um “D”, 

assim concebida:  ou . Pode-se observar que os atores movimentos sociais e 

INCRA dependem diretamente das IES para que as demandas relacionadas aos Beneficiários 

(alunos) sejam apresentadas.  

Na Figura 05 verifica-se ainda que o ator União depende de seis (06) atores para que a 

política pública de Educação do Campo seja implementada e mantida, ou seja, depende de todos 

os atores governamentais, das IES e dos movimentos sociais demandantes. A rede de 

dependência mostra ainda que a União depende de mais seis (06) atores para a continuidade das 

ações de fortalecimento da Educação do Campo, ou seja, depende do INCRA, dos três (03) 

agentes governamentais, das IES e do MEC. Ressalta-se que o ator União (Governo Federal) só 

depende de três (03) atores para que possa alcançar o chamado “objetivo-soft” que é o fator de 

qualidade a ser almejado em determinado sistema proposto, que são: CPN, IES e Governo do 

Estado. 

A Figura 06 representa o “objetivo-soft” (quando um ator depende de outro para que um 

determinado objetivo seja alcançado, independente da forma que esse objetivo é alcançado) 

através do uso das chamadas Metodologias Apropriadas. 
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FIGURA 06 – Visão isolada da Dependência Estratégica do Objetivo-soft (uso de Metodologias 

apropriadas) 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

Na Figura 07 são destacadas e representadas as dependências estratégicas relacionadas à 

liberação dos Recursos didáticos, tecnológicos, culturais, literários e operacionais. Cabe destacar 

que o ator IES depende do ator INCRA para que esses recursos possam ser liberados.  

  

FIGURA 07 – Visão ampliada da Dependência Estratégica de recursos liberados pelo INCRA 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

Na Figura 08 observa-se a visão ampliada do grau de dependência em que os atores 

representados pelas instâncias governamentais (Federal, Estadual e Municipal) possuem em 
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relação ao MEC, referente à liberação dos recursos Requisitos e dos Procedimentos para o Apoio 

Suplementar. 

 

FIGURA 08 – Visão isolada e ampliada da Dependência Estratégica de recurso liberado pelo 

Ministério da Educação 

  
Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

 O grau de importância estratégica da CPN no cenário apresentado é representado na 

Figura 09. A rede de relações e inter-relações institucionais tem na sua composição os atores 

INCRA, SEAD, sociedade civil, MEC e Governo Federal (União). A notação  (é parte 

de) mostra esse tipo de associação entre os atores, conforme mostra a Figura 09. 

 

FIGURA 09 – Visão isolada ampliada do uso da relação Is-Part-of (é parte de) 

  
Fonte: Autoria própria, 2017(Software OME3). 
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Na Figura 09 são demonstradas as representações entre os atores e os agentes públicos e 

não governamentais. Para melhor compreensão é importante apresentar as seguintes definições: 

Agente (Agent), Posição (Position) e Papel (Role), mediante links do tipo “é um” ou “é uma” (Is-

Part-of) (é parte de), de uma instância (Ins), ocupa (Occupies) e Cobre (Covers). 

Face ao exposto, deve-se afirmar que a rede de política pública do PRONERA/UESB é 

formada por diversos atores vinculados às instâncias governamentais e não governamentais que 

realizam relações de interdependência, compartilhando aspirações e interesses para obtenção das 

metas propostas. De acordo com Rhodes (2007), a realização desse tipo de rede demanda a 

efetivação de esforços conjuntos em prol do pleno desenvolvimento de uma política de Educação 

do Campo que seja de interesse público, por intermédio da existência de relacionamentos formais 

e informais estabelecidos nos objetivos e nas tarefas realizadas entre os atores. (MARSDEN; 

CAMPBELL, 1984). 

O ator UESB é uma Autarquia do Governo Estadual, uma IES que tem como dirigente 

máximo o Reitor, sendo, portanto, um Agente público que ocupa a Posição de Gestor Principal e 

executa o Papel de Representante Legal da Instituição, conforme Figura 10. 

 

FIGURA 10 – Representação de Agente, Posição e Papel 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

O PRONERA/UESB pode ser representado como rede de política pública através da 

representação do Modelo de Razão Estratégica (Strategic Rationale). Este modelo prima por 

apresentar as relações de estratégias internas (racionale) dos atores que compõem a arquitetura da 
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rede. Temos como exemplo, a Figura 11 que exibe a decomposição da tarefa “Coordenar o 

processo pedagógico”, tendo como ator responsável direto a CPN. A análise dessa tarefa foi 

representada por seis (06) subtarefas, um (01) objetivo específico (garantir princípios 

pedagógicos), um (01) recurso com viés técnico e pedagógico (parecer técnico) e um (01) 

objetivo-soft de caráter qualitativo (qualidade do ensino). 

 

FIGURA 11 – Modelo de Razão Estratégica: Ator Coordenação Pedagógica 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 (Software OME3). 

 

Com base nestas informações teóricas aqui elencadas sobre a Educação do Campo e o 

PRONERA/UESB, pode-se afirmar que as análises realizadas sobre políticas públicas e redes de 

políticas públicas (policy networks) por meio do software Framework i star (OME3) 

exemplificam as diversas relações existentes entre os atores governamentais e não 

governamentais aplicadas na política pública proposta neste Estudo de Caso. A estrutura 

organizacional e o funcionamento do PRONERA/UESB foram explicados com fundamentação 

na modelagem organizacional, compreendendo a análise de políticas públicas (policy analysis) 

pelo Programa na UESB, em consonância com uma rede de políticas públicas (policy network). 

Essa estrutura de funcionamento do PRONERA/UESB pode ser explicada e referendada à 

luz das categorias de conteúdo, sobretudo, a práxis, buscando compreender a teoria crítica nas 

circunstâncias do MDH, despindo a sua singularidade na prática social verdadeira. 

O funcionamento dessa estrutura organizacional tem demonstrado o caráter das relações 

sociais por intermédio da própria organização do trabalho da Educação do Campo na tarefa 
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pedagógica de proporcionar o ensino e a aprendizagem, a partir da atuação de atores 

governamentais, cada um com seu papel definido na rede de atuação para o pleno desempenho do 

cotidiano da Educação do Campo. Os distintos atores sociais são representados por funções de 

direção na esfera administrativa e social (movimentos sociais) que implementam outras relações 

de trabalho em que as gestões administrativas e os recursos financeiros estejam incluídos nestas 

relações, provocando alterações substanciais na prática socialmente essencial de educação. 

A Educação do Campo apresenta-se com viés crítico e perspectiva transformadora das 

relações sociais do campo, historicamente definidas pela sociedade e pelo modo de produção 

capitalista. A compreensão dessa realidade vem exigindo o estudo e a pesquisa de vários 

elementos que a envolve, havendo a necessidade de um processo de reflexão e análise 

intencional, com foco na superação das dualidades da lógica formal por intermédio do 

movimento da práxis em várias direções, exigindo a compreensão da totalidade. (TOZONI-REIS, 

2008). 

Para Marx (1987), a práxis faz a intermediação ou a troca entre o homem e a natureza, 

retratando um processo que gera também objetivações. A Educação do Campo no âmbito das 

ações governamentais aqui expostas representa uma perspectiva crítica e transformadora das 

relações sociais e educacionais com o objetivo de instrumentalizar os atores governamentais e os 

sujeitos sociais para atitudes que se traduzam na prática social, na modalidade de ação política e 

social desses grupos hegemônicos, até então harmônicos e empenhados na manutenção dessas 

relações. 

Essas afirmativas podem ser referendadas em conformidade com Gramsci (1987) em que 

o autor defende que a “filosofia da práxis” só deve ser vivenciada por intermédio de obras 

concretas da história, no momento em que ocorre a assimilação entre a estrutura econômica e a 

superestrutura ideológica. Desse modo, o sujeito se apresenta como sendo o conjunto das relações 

sociais que aludem à chamada “sociedade das coisas”, ou seja, representa o grau de dominação 

pelo sujeito no desenvolvimento das forças produtivas. 

A Educação do Campo constitui-se como um instrumento de luta estabelecido pelo 

projeto contra hegemônico que permite compor uma nova vertente histórica de uma classe 

excluída e dominada pela sociedade capitalista. A Educação do Campo representa importância 

essencial no processo educativo na luta contra hegemônica para a promoção da elevação cultural 

das massas. (MOLINA, 2006). 
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Em relação aos objetivos específicos estabelecidos, é correto afirmar que foi possível 

correlacionar a estrutura de funcionamento do PRONERA/UESB com o arcabouço teórico 

apresentado, bem como oferecer descrição básica dos modelos de Dependência Estratégica e de 

Razão Estratégica para a modelagem do Estudo de Caso em questão. 

A Educação do Campo, no decorrer do seu percurso e como princípio formativo do 

sujeito social, enfrenta experiências em relação a sua dialética histórica como política pública em 

que as tensões são permanentes, enquanto modelo gerencialista do Estado, com as consequências 

das relações travadas entre o coletivo dos sujeitos partícipes desse processo, por meio dos 

movimentos sociais que simbolizam e referendam as relações de caráter coletivo, estabelecendo 

as dimensões essenciais para se conceber a Educação do Campo no processo de dialeticidade 

entre os sujeitos (CALDART, 2009). A Educação do Campo apresenta-se, desse modo, na 

complexidade do real, perpassando pelas singularidades de seus atores governamentais e sociais 

nos seus distintos projetos, enquanto proposta de ação e de educação coletiva realizada por 

intermédio dos projetos singulares de educação, como o PRONERA/UESB.  

Nos modelos de Dependência Estratégica e da Razão Estratégica que foram abordados, as 

categorias universal, particular e singular são condições que se apresentam na realidade e 

apreendidas através das análises realizadas a partir do método. Constituem, assim, não somente o 

ponto abordado nesta pesquisa e nas relações de hierarquia apresentadas, mas possuem 

mobilidade que lhes outorga maior ou menor importância, em conformidade com o movimento 

das relações governamentais e sociais expressas. 

Lukács (1978) enfatiza que: 

 

De uma similar análise concreta, surge sempre e por toda a parte a relativização 

dialética do universal e do particular; em determinadas situações concretas eles 

se convertem em um outro, em determinadas situações concretas, o universal se 

especifica, em uma determinada relação ele se torna particular, mas pode 

também ocorrer que o universal se dilate e anule a particularidade, ou que um 

anterior particular se desenvolva até a universalidade ou vice-versa. (LUKÁCS, 

1978, p. 92). 
 

Desta maneira, as análises dos modelos acima citados, proporcionam assim esses níveis 

da realidade (universal, particular e singular). Partindo da análise universal, o ator Governo 

Federal figura como o ente federativo central que, na maioria das situações, detém o poder de 
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deliberação acerca dos recursos orçamentários, financeiros, legais e jurídicos referentes às 

demandas apresentadas pela sociedade civil.  

Os demais entes federativos (Governo Estadual, Distrito Federal e Municípios) podem 

também figurar como categoria universal nas relações governamentais e sociais travadas com os 

demais atores e/ou com o ator central (Governo Federal/União). Na universalidade dessas 

relações estão contidos os aspectos singulares da configuração de dependências desses atores em 

relação às políticas públicas empreendidas, no qual o ser social está inserido na sociedade 

capitalista com suas demandas e contradições. 

O caráter de particularidade nas relações sociais apresentadas consiste, sobretudo, na 

relação explicitada no processo de reorganização do ser social que é tencionada e mediada 

através da intervenção governamental de atores para implementação de uma Política Educacional 

(particular), concretizada por meio da Educação do Campo que adveio das pressões da sociedade 

civil organizada. Os atores que representam esse cenário são: a sociedade civil, os movimentos 

sociais, a CPN, o INCRA e as IES.  

A particularidade pode ser assinalada neste contexto, no campo das mediações realizadas 

por seus atores em que os fatos singulares se materializam com a universalidade das relações 

individuais e sociais. 

A singularidade representa as demandas surgidas a partir da concepção, implantação e 

implementação da política educacional para o campo, por intermédio dos atores responsáveis, 

sendo que tais demandas se apresentam de forma imediata em meio às determinações históricas.  

O PRONERA (singularidade) foi concebido por meio da articulação do ator sociedade 

civil junto ao ator governamental (Governo Federal/União) que primou pelo princípio da 

educação como um direito social que foi materializado por intermédio da implantação e posterior 

implementação (execução) das políticas públicas, constituindo dever do Estado na concretização 

das desigualdades e distorções históricas. Nesta etapa, os atores movimentos sociais, o INCRA e 

a UESB tiveram (e têm) papel decisivo na ponta para execução da política pública proposta.  
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CAPÍTULO 5 - O CASO DO PRONERA/UESB: ANÁLISE QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA 

 

5.1 O aporte do enfoque Marxista acerca das Políticas Educacionais 

 

As primeiras ações efetivas de gestão administrativas e pedagógicas em relação ao 

PRONERA/UESB foram empreendidas no decorrer do ano de 1998 junto ao INCRA, por 

intermédio da Comissão Pedagógica Nacional (CPN), no sentido de que o Plano de Trabalho 

submetido e já aprovado pudesse ser implementado. De acordo com Sousa (2015, p. 74), “a 

intenção era o desenvolvimento das ações para a alfabetização de jovens e adultos em parceria 

com todas as universidades, sendo que posteriormente as universidades teriam autonomia para 

fazer as adequações necessárias à sua realidade”. 

Ainda em conformidade com Souza (Ibid.), quando da implementação do 

PRONERA/UESB, o Estado da Bahia e a Região Sudoeste apresentavam altas taxas de 

analfabetismo, situação essa que atingia fortemente a população do campo, justificando a 

demanda de forma direta com objetivo de promover o acesso de cursos de escolarização na 

modalidade fundamental I e II. Assim sendo, no mês de setembro de 1999 foi firmado o primeiro 

convênio entre a UESB, o INCRA e o PRONERA, havendo a intermediação direta da CPN como 

órgão de gestão pedagógica e administrativa, tendo como parceiros o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD) e a 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG). O convênio pactuado tinha como meta a 

alfabetização de um mil e duzentos (1.200) jovens e adultos oriundos de assentamentos de áreas 

da Reforma Agrária, como também a escolarização para sessenta (60) monitores que careciam de 

formação fundamental. (RELATÓRIO PRONERA/UESB/CAP, 2001). 

Cabe ressaltar que o segundo convênio foi pactuado no mês de dezembro de 2001, tendo a 

duração de dois (02) anos, com a participação dos mesmos parceiros, apresentando como meta a 

alfabetização de oitocentos e oitenta (880) jovens e adultos e a escolarização de quarenta e quatro 

(44) monitores vinculados a assentamentos da Reforma Agrária, na Região Sudoeste da Bahia 

(Ibid.). 

A partir do ano de 2003, até a presente data, a UESB pactuou junto ao INCRA outros 

convênios para a realização de cursos em nível de alfabetização, escolarização e nível médio-
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técnico, com a parceria constante dos movimentos sociais do campo e sindical, sobretudo da 

FETAG, que atuaram de forma direta, constante e prática na manutenção e consolidação do 

PRONERA na UESB. 

Objetivando uma compreensão mais abrangente acerca do que a implementação do 

PRONERA/UESB representou em nível social, acadêmico e pedagógico, faz-se necessário elucidar 

com maior profundidade a abordagem à luz da concepção marxista na medida em que realiza uma 

análise baseada na ontologia do entendimento da realidade, na perspectiva de que não se pode 

assimilar a significância de uma política de educação sem a percepção da lógica global de um 

definido modelo de produção. Dessa forma, não se pode dissociar a metodologia (método) do 

conteúdo da obra marxista, já que o conteúdo colabora na percepção da política de educação a 

partir dos motivos econômicos, políticos, culturais e históricos. Assim, a comprovação ontológica 

apropriada para a constituição de imagem do todo implica a ciência de cada modo do ser, como 

também, de seus intercâmbios com outros seres. (LUKÁCS, 2010 apud MASSON, 2012). 

Em conformidade com o referido autor, o ser se manifesta, no seu cotidiano com formato 

distorcido, porquanto a revelação imediata não desponta o que verdadeiramente é capital no 

plano ontológico. Contudo, faz-se necessário partir do caráter imediato da vida habitual, com o 

objetivo de assimilar o ser autêntico e, ainda que os vestígios imediatos ofereçam rudimentos da 

peculiaridade do real, necessita tornar acessível à realidade dos experimentos cotidianos. (Ibid.).       

Em face dessa contingência, Lukács (2010, p. 171 apud MASSON, 2012) elucida que 

“[...] o ser só pode ser abordado como ser se for objetivamente determinado em todos os sentidos. 

Um ser privado de determinações é apenas produto do pensamento: uma abstração de todas as 

determinações [...]”. Esta análise implica que as formas reais existem de forma autônoma da 

consciência dos indivíduos. Na apreensão marxiana, as categorias constituem-se em formatos do 

ser, assim sendo, são consignações da existência, implicando em que a primazia ontológica se 

assenta como centro de origem e não a lógica e o fator gnosiológico. A precedência ontológica do 

elemento objetivo faz diferenciar a compreensão marxiana das teorizações da informação que 

conferem fator unilateral a primazia do ser, conforme acontecimentos existentes anteriormente à 

época moderna. (Ibid.). 

Historiando a educação brasileira, percebe-se que a mesma tem sido caracterizada pela 

exclusão social da maior parte da população que, durante muito tempo, foi encarada pelo governo 

brasileiro, como pessoas impossibilitadas de ascenderem intelectualmente e como trabalhadores, 
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não necessitando de escolarização para ampliar suas atividades cotidianas nos seus locais de 

trabalho, situação que influenciou de forma categórica as políticas públicas implementadas no 

país. 

Arroyo (2010) destaca a dinâmica que ocorre fora do espaço escolar ao longo dos anos, 

cujos trabalhadores (as) vêm se articulando para a confrontação desse determinismo, objetivando 

a reversão da realidade existente, através dos movimentos sociais e sindicais, tendo como mote as 

suas lutas e reivindicações, propiciando a aquisição de avanços no cotidiano educativo e social 

dos trabalhadores, principalmente os que residem no campo. Desse modo, as mobilizações dos 

movimentos sociais do campo propiciaram a vertente da Educação do Campo como uma política 

pública de inclusão social no Brasil, gerando incrementos significativos para a realidade local, 

onde habitam os sujeitos do campo.  

Hõfling (2001) enfatiza que as políticas sociais e educacionais estão situadas no interior 

de uma das diversas especificidades da organização estatal de caráter particular com o objetivo de 

manter as relações sociais para a específica formação social. Uma política educacional como o 

PRONERA, parte de um contíguo de uma totalidade social em sua gênese, busca analisar o 

movimento e as contradições. Ainda em conformidade com a autora, o Estado não conduz 

isoladamente as políticas, havendo a necessidade intrínseca das ações e mobilizações da 

sociedade. Isso exprime o não tratamento de uma política de educação em seu suposto 

afastamento das outras revelações sociais. O discernimento dela, em determinado momento 

histórico, presume a captação do prosseguimento do conjunto das ações sociais empreendidas 

nesse período. De tal modo, a colaboração desta concepção do método nos exames sobre políticas 

voltadas para a educação assenta-se na permanente procura por um, de um conjugado extenso de 

particularidades, relações e nos detalhes que proporcionam apreender a sua oscilação numa 

totalidade. Nesse comportamento, totalidade significa designar as elevadas relações admissíveis 

para o desvelamento da realidade. 

Em conformidade com o método do MHD, é válido e recomendável que se estabeleça 

vinculações entre as múltiplas aparências características da realidade. O fenômeno da totalidade 

acha-se atravessadamente das mediações, cujos componentes específicos (totalidades parciais) 

estão alusivas em uma cadeia de consignações recíprocas que se remodelam, invariavelmente 

pelos fenômenos contraditórios existentes na realidade. (Ibid.). 
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No estudo e avaliação de uma política pública de educação como a Educação do Campo e 

o PRONERA/UESB, deve-se considerar o apoderamento de sua essência e a conexão de diversos 

grupos na metodologia onde ocorre a definição e a efetivação de uma política pública nesse 

modelo. Esse procedimento é assinalado por interesses ideológicos, econômicos e políticos, visto 

que a política de educação não se estabelece sem embates, sem as contradições, sem os conflitos 

de classe.  

Outra perspectiva importante da cooperação do MHD no entendimento das políticas 

públicas educacionais é a junção epistemológica para apreensão da realidade entre 

universalidade, particularidade e singularidade em suas interdependências, no escopo da 

Educação do Campo, reverberada nas ações de execução do PRONERA/UESB, cujas 

correspondências são basilares para o ingresso no processo empírico na manifestação da 

realidade apresentada. A apreciação e o estudo de uma determinada política de educação, a 

exemplo do PRONERA/UESB devem ser compreendidos por intermédio dos seus contornos de 

singularidade que alcança sua significância na particularidade da condição imposta pelo momento 

histórico em que é gestada pelas consignações mais universais que decorre do aparelho orgânico 

capitalista. (LUKÁCS, 1967 apud CARVALHO, 2007.). 

 

5.2 Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

 

Foram aplicados trinta e cinco (35) questionários (análise quantitativa) para os três (03) 

grupos alvo da investigação nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.  O desinteresse em não 

responder ou não devolver o questionário foi entendido pelo pesquisador como um critério de 

seleção natural. Em conformidade ao que fora previsto, ocorreram discrepâncias em relação ao 

total dos questionários enviados e o total devolvido. Contudo, esse cenário foi avaliado, dentro 

das condições apresentadas entre os sujeitos respondentes, como sucesso com o aporte literário 

pertinente ao Estudo de Caso.  

Neste período, foram realizadas três (03) entrevistas (análise qualitativa) com a Equipe 

Técnica, porém, em meados do mês de fevereiro de 2018 as entrevistas não foram totalmente 

concluídas, em virtude da indisponibilidade dos sujeitos que seriam entrevistados. A escolha e 

aplicação dos questionários e das entrevistas concluídas foram realizadas com base nos critérios 

de acessibilidade dos pesquisados e ao fato de tratar-se dos sujeitos com segmentos diferentes na 
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pesquisa, ou seja, Equipe Técnica, Professores e Beneficiários. Ressalta-se que este segundo 

critério foi utilizado, sobretudo, em razão da probabilidade de se obter amostras de respostas 

distintas em função da atividade desenvolvida nos cursos do PRONERA/UESB, realizados no 

recorte temporal indicado, proporcionando a análise de resultados preliminares. 

Neste segmento de trabalho, os resultados quantitativos das diversas relações feitas entre 

as variáveis independentes ou antecedentes com o objeto da pesquisa são apresentados. Em um 

primeiro momento são enfatizados os resultados das relações acadêmicas, pedagógicas e 

administrativas entre os três (03) sujeitos que são objeto da pesquisa. Em um segundo momento, 

após a análise e tratamento estatístico dos dados obtidos na análise quantitativa e qualitativa, o 

pesquisador realizou análise à luz das categorias do MHD, procurando compreender a história e o 

movimento da história do PRONERA/UESB, no marco temporal estabelecido na pesquisa, 

procurando estabelecer respostas para os fenômenos sociais inseridos nos meios materiais destes 

sujeitos. 

 

5.3 Resultados da Pesquisa Quantitativa 

 

5.3.1 Procedimentos utilizados na análise quantitativa: apuração dos dados, mensuração das 

análises e análise dos dados 

 

Justifica-se que a avaliação utilizada na metodologia quantitativa pode auxiliar nas fases 

do ciclo das políticas públicas, sobretudo, no que fora planejado, implementado e auxiliado na 

fase de formulação e nos critérios de avaliação das interferências dos programas governamentais. 

A avaliação quantitativa propicia a realização de possíveis adaptações e reformulações da política 

pública ou, em última instância à interrupção das ações planejadas. Cunha (2006, p. 01) enfatiza 

que “a avaliação é um instrumento importante para a melhoria da eficiência e eficácia do gasto 

público, da qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da ação do Estado, bem como 

para a divulgação de resultados de governo”. A metodologia quantitativa possui também, 

característica de medição objetiva dos resultados e sobre os valores encontrados, podendo-se 

estimar por meio da análise dos dados as interferências governamentais através dos peritos em 

avaliação interna ou externa, como também por intermédio dos clientes ou beneficiários. 
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As pesquisas quantitativas gerenciam dados representativos, tornando necessária a 

apresentação de um recorte exato do universo. As amostras envolvem a análise e o estudo de 

partes das informações de uma determinada população, cujo objetivo é fazer generalizações ou 

implicações acerca de uma população posteriormente à verificação de apenas parte dela. Nesse 

âmbito, Stevenson (1981, p. 03), frisa que dentre as várias vantagens apontadas na amostragem, 

“pode-se citar que, por envolver um número menor de dados, perde-se menos tempo na obtenção 

dos mesmos, menor custo operacional e exige menos coletores de dados, o que reduz as chances 

de erro”. 

O questionário fechado de coleta de dados empíricos encontra-se, portanto, estruturado 

em três (03) partes, sendo que a primeira aborda o perfil da Equipe Técnica, Professores e 

Beneficiários; a segunda procura conhecer a relação desses atores (sujeitos) com o 

PRONERA/UESB inerente aos fatores de ordem social, política, econômica e cultural, e a 

terceira questiona a avaliação do PRONERA/UESB na execução das ações pedagógicas 

desenvolvidas pelo PRONERA/UESB quando da execução dos cursos, no marco temporal 

estabelecido. 

Após levantamento bibliográfico abrangente, procurou-se identificar a melhor forma de 

compor o questionário e analisar as variáveis relevantes do objeto de investigação com as 

percepções da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários no contexto do PRONERA/UESB, 

chegando a conclusão de que o grupo de variáveis aplicado neste trabalho seria: características 

sociais, pedagógicas, trabalhistas, pessoais e funcionais. 

O instrumento de coleta de dados empíricos encontra-se, portanto, estruturado em partes, 

sendo que a primeira questiona o perfil social dos sujeitos envolvidos; a segunda procura 

conhecer a relação desses sujeitos com o PRONERA/UESB e terceira questiona a avaliação do 

PRONERA/UESB no contexto das relações sociais. 

Em se tratando da Parte I (perfil social da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários do 

PRONERA/UESB), conforme verificado na literatura existente sobre as bases do perfil dos 

sujeitos, já foram testados e validados instrumentos que buscam analisar os níveis e tipos de 

perfil dos indivíduos. Leite (2004) infere que, quando da análise de dados quantitativos, o 

pesquisador utilizar-se-á de três (03) dimensões de perfil relacionadas à ação comportamental, 

quais sejam: a instrumental, efetiva e normativa, sendo que foi escolhido trabalhar, nesta primeira 

parte da pesquisa, com a medida instrumental de comprometimento, visto que possibilita a 
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avaliação, concomitante e adicional em relação à natureza instrumental afetiva e normativa dos 

sujeitos com o PRONERA/UESB. A escala é composta de dez (10) itens, cada um com opções de 

escolhas. Apresenta situações que descrevem realidades do perfil do público analisado, neste 

caso, Técnicos, Professores e Beneficiários do PRONERA/UESB. Diante dessas situações, o 

pesquisado teria a opção de se posicionar, analisando algumas opções descritas. Após a análise 

das proposições, o pesquisado apontaria com um “X” as opções que distinguiam o nível de 

proximidade da sua escolha em relação às opções oferecidas. 

Quanto a Parte II (relação dos sujeitos com o PRONERA/UESB), o pesquisador 

encontrou nesta segunda parte, sentenças que procuram avaliar a sua relação com o 

PRONERA/UESB, relacionando-as às questões de ordem social, política, econômica e cultural, 

anotando no espaço delimitado um “X” correspondente ao posicionamento à frente do item. Para 

melhor compreensão das perguntas e respostas, foi utilizado o modelo de escala likert
11

, dispondo 

as opções de variação das respostas compreendidas entre o número 1 (discordo totalmente) até 05 

(concordo totalmente). 

As perguntas avaliaram o grau de satisfação dos sujeitos com o PRONERA/UESB, sendo 

que as posições de extremidade referem-se às atitudes que mostram a satisfação dos sujeitos 

(concordo totalmente), enquanto que o outro demonstra a insatisfação (discordo totalmente). As 

respostas que ficaram próximas ao centro da meta estipulada referem-se aos níveis considerados 

médios. O terceiro quadrado, representando o intervalo do meio deveria ser marcado quando da 

existência de dúvidas por parte do pesquisado ou quando o mesmo não soubesse a opção a ser 

escolhida. 

A Parte III (execução do PRONERA/UESB em relação às ações pedagógicas) atenua que 

o pesquisado encontrou nesta terceira parte, sentenças relacionadas a avaliação das ações 

pedagógicas realizadas, em que deveria registrar no espaço adequado um “X” que correspondesse 

à posição para o item escolhido, nas opções de sim ou não e na escala de péssimo a ótimo.  

Quanto ao recebimento dos questionários, o pesquisador promoveu a elaboração e 

tabulação em banco de dados específicos, no intuito de compilar as respostas coletadas 

utilizando-se de software específico. O pesquisador empreendeu ações quanto aos procedimentos 

de eficácia necessárias para a tabulação dos dados no software específico, objetivando o 

                                                             
11 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião.  
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processamento dos dados e das inferências apresentadas em relação às análises relacionadas às 

respostas apresentadas. Em consonância com Leite (2004), objetivando empreender os 

mecanismos de análise estatística, relacionados ao cálculo das frequências das variáveis e das 

fórmulas estatísticas quanto às medidas de dispersão e de tendência central, o pesquisador 

utilizou o software do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

20, subprograma Frequencies e Statistics for Windows. Neste sentido, a análise da classificação 

representa a forma de analisar a distribuição e a seleção dos dados analisados, sejam em grupos 

ou em classes, distribuídos em uma Tabela, enfatizando a distribuição de frequências e 

propiciando a categorização dos dados do agrupamento em que estão dispostos com 

características comuns, averiguando a relação existente entre as informações apreciadas com a 

análise de variância. (Ibid.). 

Ainda de acordo com Leite (Ibid.), após a conclusão desse processo, as informações 

devem ser cruzadas em conformidade com as variáveis dependentes e as variáveis pessoais, 

sociais, econômicas e pedagógicas, no sentido de que os níveis das respostas possam ser 

vinculados à satisfação, insatisfação e incertezas entre os diversos estratos da amostra. 

 

5.3.2 Análise quantitativa de dados utilizando o software SPSS 

 

Geralmente existe elevado grau de complexidade relacionada às abordagens quantitativas 

em decorrência da grande quantidade e do volume de dados pesquisados, bem como das 

probabilidades estatísticas de análise que necessitam do conhecimento e do domínio de 

ferramentas e softwares de informática que possam auxiliar no trabalho. Nas últimas décadas 

houve a criação de softwares com base de dados estatísticos que propiciaram aos investigadores 

conceberem e realizarem processos investigatórios. Dessa forma, o Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) apresenta-se como modelo de ferramenta eficaz e de grande utilização para 

análise estatística e a transferência para outras plataformas de análises que requeiram o 

processamento dos dados de variância investigados. Sendo assim, torna-se inevitável o 

entendimento de softwares como o SPSS para análises de hipóteses para o entendimento 

descritivo das probabilidades e variáveis da análise das inferências encontradas. (LEITE, 2004). 

Os resultados obtidos com a pesquisa empírica realizada com os atores (sujeitos) objetos 

do estudo (Equipe Técnica, Professores e Beneficiários) foram sistematizados em três (03) partes. 
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Leite (Ibid.) recomenda que em um primeiro momento os dados sejam apresentados pela 

caracterização das amostras, por meio da circunscrição e apreciação das variáveis autônomas, 

pesquisadas de acordo com o perfil desses sujeitos. No segundo momento os dados analisados 

devem conter o resultado da pesquisa, relacionando às variáveis da relação dos sujeitos com o 

PRONERA/UESB, a exemplo do estudo sobre questões sociais, políticas, econômicas e culturais 

na vida dos pesquisados. A terceira parte apresenta dados inerentes às questões pedagógicas 

desenvolvidas pelo PRONERA/UESB, a exemplo das avaliações das transformações ocorridas 

em relação aos alunos, organização dos cursos, metodologias, acompanhamento profissional, etc. 

Quanto aos níveis, foram utilizadas duas (02) escalas fatoriais de comprometimento: Mowday, 

Porter e Steers (1982) e Bastos et al. (2003).  

Quanto às bases, utilizaram-se também de duas (020 escalas, a de Bastos et al. (2003) e a 

de Meyer, Allen e Smith (1993), sendo escolhido para esta pesquisa o trabalho com o modelo 

bidimensional afetivo e instrumental. Por fim, são apresentadas as associações existentes entre as 

variáveis independentes com a variável central do estudo, as percepções da Equipe Técnica, 

Professores e Beneficiários do PRONERA/UESB, quando se busca uma análise comparativa 

entre os antecedentes com o objeto da pesquisa.  

 

5.3.3 Participantes do Estudo: Análise descritiva das variáveis 

 

Utilizando-se a base de análise de dados do SPSS, a Tabela 01, apresentada logo abaixo, 

sumariza e possibilita uma visualização global (mediante valores relativos e absolutos) dos 

resultados obtidos da amostra válida de quinze (15) questionários devolvidos pelos pesquisados 

(05 da Equipe Técnica, 05 dos Professores e 05 dos Beneficiários), do total de trinta e cinco (35) 

questionários enviados, no que diz respeito às variáveis independentes nas três (03) partes a 

serem analisadas por meio das análises de tendências de centralidade (média, mediana, desvio 

padrão, variância, valor máximo e mínimo) extraídas das análises realizadas no SPSS.  Desse 

modo, as variáveis pessoais, conforme destacadas na Tabela 01, apresentam dados sociais do 

perfil dos sujeitos pesquisados, a exemplo de sexo, escolaridade, renda mensal, faixa etária e 

cor/raça. 
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TABELA 01 - Análise dos dados estatísticos – Medidas de tendências de centralidade 

Análise Tendência de 

Centralidade Sexo Escolaridade Renda 

Faixa 

Etária Cor/Raça 

Questionários válidos 15 15 15 15 15 

Falhas lançamento dados 0 0 0 0 0 

Média 1,20 3,27 4,53 2,93 2,60 

Mediana 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00 

Desvio Padrão ,414 1,387 1,767 1,223 ,828 

Variância ,171 1,924 3,124 1,495 ,686 

Kurtosis ,897 -,959 ,470 -,875 ,897 

Desvio de Erro of Kurtosis 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 2 5 6 5 3 

Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 
 

Leite (2004) sinaliza que é preciso ressaltar que a falta de interesse por parte dos 

pesquisados quanto a não devolução e resposta dos questionários desta natureza de pesquisa deve 

ser percebido pelo pesquisador como sendo um modelo de seleção natural. O autor infere que, em 

conformidade com o que fora previsto neste modelo de pesquisa, as discrepâncias ocorridas entre 

o total dos questionários que foram entregues, ou seja, o desejado pelo pesquisador e os 

questionários que foram efetivamente analisados (questionários devolvidos), obtiveram sucesso 

frente à literatura relacionada com o assunto. 

Inicialmente, realizou-se análise referente ao perfil social da Equipe Técnica, Professores 

e Beneficiários do PRONERA/UESB. As análises de frequências estatísticas realizadas no SPSS 

dos questionários aplicados e devolvidos (cinco) relacionados à Equipe Técnica demonstram que 

houve uma predominância amostral do sexo feminino (80%) em relação ao sexo masculino 

(20%). Em virtude desta predominância do sexo feminino, as medidas de tendência de análise 

central
12

, média, mediana e desvio padrão apontadas geraram valores de 1,20, 1,00, e 0,447 

pontos, respectivamente. 

O valor encontrado pela média representa o conjunto de elementos numéricos que são 

obtidos por meio da soma dos valores do conjunto de dados e posteriormente dividindo o total da 

                                                             
12 Representa o valor central ou valor típico para uma distribuição de probabilidade.  
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soma pelo número de elementos, representando o valor de significância de uma relação de 

valores. A mediana representa o valor intermediário de separação da metade superior à inferior 

do conjunto dos dados analisados. O desvio padrão representa a medida mais comum da 

dispersão estatística. Ele exibe a quantidade de variância ou “dispersão” que existe em 

comparação com a média ou o valor esperado. Quando é apresentado um pequeno desvio padrão 

ocorre a indicação de que os dados aproximam-se da média; a ocorrência de um desvio padrão 

considerado alto aponta que os dados estão difundidos por uma proporção de valores. A variância 

de um fator aleatório representa a medida da sua dispersão estatística, apontando quão distante os 

seus valores encontram-se do valor esperado. 

No que se refere ao grau de escolaridade da Equipe Técnica analisada, observou-se que 

100% possuem nível Superior completo, sendo que 80% possuem Pós-Graduação e 20% 

Doutorado. Nesta situação, as medidas de tendência de análise central
13

 realizadas pelo programa 

SPSS demonstraram valores próximos ao centro da meta (valor igual a 01) em relação às 

perguntas estipuladas nos questionários para a variável Escolaridade. É importante salientar que 

valores próximos a um (01) indicam que o método de análise fatorial utilizado é perfeitamente 

adequado para tratamento de dados. Através da análise da Tabela 01, observa-se que quatro (04) 

respondentes afirmaram que possuem Pós-Graduação (Especialização e Mestrado) e um (01) 

possui título de Doutorado. Após a devolução dos questionários, um membro da Equipe Técnica 

pesquisada informou que já havia concluído o Mestrado. A constatação apresentada quanto ao 

grau de escolaridade da Equipe Técnica demonstra a preocupação dos gestores do programa, no 

sentido de selecionar membros que compuseram a referida equipe com grau de escolaridade 

compatível com as necessidades acadêmicas e administrativas requeridas, mesmo que nos 

Manuais de Operações do PRONERA não estejam pautadas exigências de tal ordem. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 As medidas de tendência central servem para orientar quanto à posição de uma distribuição, tendendo a se agrupar 

em torno dos valores centrais. As mais importantes são a média aritmética, a mediana e a moda: a média aritmética é 

o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles; moda é o valor que ocorre com maior 

frequência em uma série de valores e mediana é o número que se de uma série de números, cujo valor é situado de tal 

forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. 
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TABELA 02 - Grau de escolaridade da Equipe Técnica 

Grau de Instrução Frequência Percentual Validade/Percentual Percentual  

Cumulativo 

Superior Completo 4 80,0 80,0 80,0 

Doutorado 1 20,0 20,0 100,0 

TOTAL 5 100,0 100,0  

Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Quanto ao item Renda Mensal 20% dos respondentes informaram que não possuem 

nenhuma fonte de renda. Na faixa de renda compreendida entre 3 e 4 salários mínimos, 40% dos 

respondentes informaram que recebem salários nesta faixa, sendo que 40% também responderam 

que recebem salários na faixa compreendida entre 5 a 10 salários mínimos.  

Deve-se destacar nos resultados obtidos que um (01) membro da Equipe Técnica 

informou que quando atribuiu resposta ao questionário não estava exercendo nenhuma atividade 

remunerada, situação adversa em virtude da participação desse membro em atividades anteriores 

do PRONERA/UESB em que, além da remuneração recebida pelo Programa (bolsa), estava 

desenvolvendo outra atividade remunerada na UESB. 

No que concerne à Faixa Etária, encontrou-se proporções bem similares entre os 

respondentes que apresentaram idades entre 26 a 33 anos (40%) e com idades entre 34 a 41 anos 

(40%). Na faixa etária compreendida entre 42 a 49 anos, 20% dos respondentes se enquadram 

neste perfil. Neste quesito, as medidas de tendência de análise central apontaram valores 

próximos ao centro da meta, com desvio padrão de tamanho 0,837, tendo o centro da meta com 

valor igual a um (01). 

Interpretando as características apresentadas no contingente Cor/Raça, percebe-se 

claramente, na amostra analisada, que os dados mais significativos do corpo da Equipe Técnica 

global do PRONERA/UESB, referem-se às variáveis de Cor parda com 60% dos entrevistados e 

da Cor branca com 40% dos entrevistados. Ressalta-se que, em pesquisas internas (UESB) 

realizadas anteriormente este quesito foi apresentado com percentual idêntico ao responderam e 

se auto declararam pardos. 

Observou-se na pesquisa realizada que 100% dos entrevistados informaram que nunca 

frequentaram nenhum curso realizado pelo PRONER/UESB nas modalidades de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e/ou de Nível Médio-Técnico. 
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Com relação às análises de frequências estatísticas realizadas no software específico 

(SPSS) relacionadas aos questionários aplicados e devolvidos (cinco) inerentes aos Professores, 

demonstram que ocorreu uma predominância amostral do sexo feminino (60%) em relação ao 

sexo masculino (40%). Em virtude desta não predominância do sexo feminino, as medidas de 

tendência de análise central, média, mediana e desvio padrão apontadas foram desconsideradas, 

sendo que a média ficou em 1,40 pontos, a mediana em 1,0 ponto (igual ao centro da meta) e o 

desvio padrão apresentou valor de 0,548 pontos, um pouco acima do valor apresentado em 

relação à Equipe Técnica, porém, considerado como aceitável, dentro da margem de erro 

apresentada. 

No que se refere ao grau de Escolaridade avaliado em relação aos Professores, observou-

se também que 100% possuem nível Superior completo, sendo que 40% possuem Especialização 

e 60% possuem Mestrado. Nesta situação, as medidas de tendência de análise central realizada 

pelo programa SPSS demonstraram valores próximos ao centro da meta (valor igual a 01) em 

relação às perguntas estipuladas nos questionários para a variável Escolaridade. 

Neste quesito fica evidenciado o cuidado com os gestores do programa em relação à 

qualificação dos docentes. Apesar de o Manual de Operações do PRONERA estipular somente 

um nível de exigência para a função (Graduação), em todos os cursos do PRONERA/UESB, 

realizados no período estipulado na pesquisa, todos os Docentes possuíam graduação concluída, 

alguns com nível de Especialização e outros com o Mestrado concluído. 

Apesar de o Decreto nº 7.352/2010 dispor sobre a política de Educação do Campo e o 

PRONERA, e preconizar que esta educação deverá ser caracterizada por intermédio da realização 

de formação inicial e continuada para os profissionais da educação com base no projeto político 

pedagógico proposto, alguns cursos realizados pelo PRONERA/UESB só realizaram a formação 

inicial, não efetivando a formação continuada, direcionada para os Professores. (BRASIL, 2010). 

A formação continuada representa um fator relevante na atuação pedagógica do professor, 

proporcionando ao educador minudência nos conhecimentos profissionais e adequações de 

acordo com as exigências para o ato de ensinar. Os resultados das ações pedagógicas dos cursos 

realizados demonstraram que não houve impacto significativo na vida acadêmica dos alunos 

egressos, pelo fato de alguns cursos não terem realizado o processo formativo continuado, visto 

que a atuação pedagógica dos Professores atendeu plenamente aos princípios propostos da 

Educação do Campo. 
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Quanto ao item Renda Mensal, a análise demonstrou que 20% dos respondentes 

informaram receber renda mensal entre ¼ a ½ salário mínimo, outros 20% recebem renda mensal 

entre 3 a 4 salários mínimos e 60% possuem renda mensal entre 5 a 10 salários mínimos.   

Na análise dos percentuais apurados, deve-se considerar que o percentual de 20% dos 

Professores que recebem renda mensal de ¼ a ½ salário mínimo é em decorrência de um (01) 

Professor receber o benefício social do programa governamental Bolsa Família. Esta realidade 

social destoa completamente da dos demais sujeitos pesquisados, não somente pelo fato da 

distorção apresentada no nível das rendas, mas também em detrimento de outras relações sociais 

e econômicas existentes no universo pesquisado. Os demais Professores pesquisados que 

recebem renda superior à analisada estão inseridos no serviço público há vários anos (servidores 

efetivos da UESB), possuindo nível de Mestrado. Em contraposição ao primeiro Professor, 

podemos afirmar e inferir que o contexto social e econômico exposto nas relações de trabalho 

existentes no sistema capitalista propiciam diferenciações entre esses sujeitos que desempenham 

papéis semelhantes ao micro e macro sistemas produtivos.  

Em relação à Faixa Etária vinculada aos Professores, 20% apresentaram idades entre 34 e 

41 anos, sendo que foram encontradas proporções iguais entre os respondentes com idades entre 

24 a 49 anos (40%) e com idades entre 50 a 57 anos (40%). Neste quesito, as medidas de 

tendência de análise central apontaram valores próximos ao centro da meta, com desvio padrão 

de tamanho 0,837, igual ao quantitativo apresentado pela Equipe Técnica. 

Interpretando as características apresentadas no contingente Cor/Raça no questionário 

aplicado junto aos Professores, percebe-se claramente, na amostra analisada, que 80% 

declararam- se pardos, enquanto 20% declararam-se brancos.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), 45,5% dos 

brasileiros se declararam brancos, 45% se declararam pardos e 8,6% se declararam pretos. Na 

região Nordeste, 69,3% se declararam pardos e 30,7% brancos. Na Bahia, 76,3% se 

autodeclararam pretos e pardos e 24,7% brancos. Os dados colhidos nesta pesquisa representam 

plena sintonia com os dados amplificados obtidos na Região Nordeste e na Bahia, reafirmando os 

percentuais declarados em nível nacional e estadual. 

A análise demonstrou que 100% dos Professores pesquisados não frequentaram nenhum 

curso do PRONERA em qualquer modalidade desenvolvida pela UESB.  
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A análise realizada entre os respondentes da categoria Beneficiários (discentes) apontou 

que 100% são do sexo feminino. O percentual fechado (100%) para o sexo feminino foi 

decorrente da amostra aleatória dos questionários enviados, ou seja, esse percentual poderia ser 

alterado se discentes do sexo masculino respondessem e devolvessem os questionários. 

No tocante ao grau de escolaridade dos Beneficiários, as análises de variâncias realizadas 

demonstraram que 40% dos respondentes possuem Ensino Médio completo, outros 40% nível 

Superior incompleto e 20% possuem nível Superior completo. Estes dados apontam que os 

discentes continuaram avançando na trajetória acadêmica, com percentual representativo de 60% 

do total. 

Em relação à Renda Familiar, a análise apontou que 20% não possuem nenhuma fonte de 

renda (recebem rendimentos do Bolsa Família), 20% recebem rendimentos entre 1 a 2 salários 

mínimos e 60% entre 3 e 4 salários mínimos, conforme demonstrado na Tabela 03. A análise das 

tendências de centralidade neste quesito apontou valores de 4,00 para média, 5,00 para mediana e 

1,732 para o desvio padrão, representando uma considerável discrepância na renda familiar 

percebida entre os sujeitos pesquisados. A discrepância verificada na análise pode ser justificada 

em virtude do fato de que a renda individual e/ou familiar dos sujeitos entrevistados tem relação 

direta e proporcional com o nível de escolarização desses sujeitos, ou seja, quanto maior o grau 

de escolarização, maior a renda. 

 

TABELA 03 – Principal fonte de renda 

Renda Familiar Frequências Percentuais Percentuais Válidos Percentuais  

Cumulativos 

Sem renda 1 20 20 20 

1 a 2 salários 

mínimos 

1 20 20 40 

3 a 4 salários 

mínimos 

3 60 60 100 

TOTAL 5 100 100  

Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Deve-se ressaltar que o CAP/UESB já realizou anteriormente pesquisa envolvendo 

universo aleatório de alunos egressos, no período de 2004 a 2015, objetivando verificar se esses 

alunos haviam ingressado no mercado de trabalho, de acordo com sua área de formação. A 
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grande maioria dos respondentes (70%) informou que estava desenvolvendo atividades 

profissionais em consonância com a área de formação. 

Quando da análise do quesito Faixa Etária, 20% dos respondentes estão na faixa de 18 a 

25 anos e 80% na faixa de 26 a 33 anos. A análise das tendências de centralidade neste quesito 

apresentou valores com discrepâncias menores que as apresentadas no quesito anterior. Neste 

quesito cabe a observação de que todos os cursos realizados no período da pesquisa (2004/2013) 

os alunos ingressaram nos respectivos cursos com idades entre 16 e 18 anos, motivo pelo qual o 

percentual de 80% é bastante representativo. 

No quesito Cor/Raça, 100% dos pesquisados informaram pertencer à raça parda. Em 

virtude do percentual apresentado, tanto o desvio padrão como a análise de variância 

permaneceram com valores estacionados (0,000). 

No quesito denominado Principal Fonte de Renda, 60% dos respondentes possuem suas 

fontes de renda provenientes de trabalho formal (CLT ou Estatutário), 20% possuem fontes 

provenientes do Programa Bolsa Família e 20% de outras fontes de renda não especificadas. O 

percentual de 20% que corresponde a “outras fontes de renda não especificadas” refere-se à 

realização de trabalhos informais e vínculos empregatícios de curta duração (90 dias). 

Na Tabela abaixo, são apresentados os dados referentes às análises das tendências de 

centralidade, relacionados às variáveis, como Sexo, Escolaridade, Faixa Etária, Cor/Raça e 

Principal Fonte de Renda inerentes aos Beneficiários. 

 

TABELA 04 - Análises de variâncias  

                                                                                                             (Continua) 

              Análise 

Tendência Centralidade            
Sexo Escolaridade 

Faixa 

Etária 
Cor/Raça 

Principal 

Fonte Renda 

Questionários 5 5 5 5 5 

Nulos 0 0 0 0 0 

Média 1 1,8 1,8 3 2,4 

Mediana 1 2 2 3 1 

Moda 1 1 2 3 1 

Desvio Padrão 0 0,837 0,447 0 1,949 

Variância 0 0,7 0,2 0 3,8 

Desvio de Erro 2 2 2 2 2 
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    (Conclusão) 

Mínimo 1 1 1 3 1 

Máximo 1 3 2 3 5 

 Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Aos Beneficiários entrevistados foram perguntados se já haviam frequentado alguma 

modalidade de curso do PRONERA (EJA, Nível Médio-Técnico, Especialização, Mestrado e 

Doutorado). Dos questionários devolvidos, 100% registraram que cursaram a modalidade Nível 

Médio-Técnico, curso oferecido pelo PRONERA/UESB. O resultado e análise dos dados 

apontaram que nenhum dos educandos havia cursado alguma modalidade inferior à formação 

Médio-Técnica, a exemplo da EJA (alfabetização e escolarização). Um dos motivos que podem 

explicar esse fato é o caráter regional, ou seja, em cada curso realizado não necessariamente são 

os mesmos movimentos sociais que apresentam as demandas, havendo, assim esse caráter 

diverso. 

Ressaltamos que os Beneficiários pesquisados são oriundos de diversas localidades da 

Região Sudoeste da Bahia, da Chapada Diamantina e de assentamentos das áreas de Reforma 

Agrária em diversas localidades da Bahia. 

Nesta etapa, são analisadas as respostas apresentadas nos quinze (15) questionários 

devolvidos, demonstrando as relações de ordem social, política, econômica e cultural dos sujeitos 

entrevistados com o PRONERA/UESB. Foram enviados dez (10) questionários para cada grupo 

pesquisado, sendo que cada grupo procedeu a devolução de cinco (05) questionários. 

A variável central do presente estudo como já explicitada anteriormente, consiste na 

percepção da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários em relação ao PRORERA/UESB. Essa 

percepção foi estudada em relação a diferentes focos e bases. Os resultados encontram-se 

expostos e discutidos a seguir. 

Para tanto, utilizou-se na pesquisa um instrumento contendo escalas fatoriais para avaliar 

a intensidade e as bases do objeto estudado. No que concerne às escalas, conforme descrito na 

metodologia proposta por Bastos et al. (2003), estas podem ser definidas na busca de indicadores 

sociais e comportamentais para a percepção dos sujeitos investigados no PRONERA/UESB, 

compostas por questões tipo likert, sendo que a primeira pergunta avaliou o Projeto Pedagógico 

proposto pelo PRONERA/UESB, enquanto que as demais avaliaram questões de ordem social, 

política, cultural e metodológica.    
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No Projeto Pedagógico estão contidos os anseios e ações de um determinado grupo de 

sujeitos (movimentos sociais, UESB, discentes e professores) a serem executados em um período 

de tempo estipulado (até a conclusão de cada curso), estabelecendo objetivos para esses sujeitos 

na busca pela excelência na relação ensino-aprendizagem. Neste Projeto Pedagógico, além de 

conter as leis da educação nacional e o conjunto de normas acadêmicas das instituições 

proponentes para os convênios pactuados e executados, continham ações de ordem 

metodológicas e didáticas que tinham como objetivo maior proporcionar uma educação de 

qualidade e que atendesse aos anseios dos educandos quanto ao pleno atendimento de uma 

formação acadêmica plena. 

O Projeto Pedagógico relacionado a cada curso realizado estipulou os objetivos da UESB 

enquanto Autarquia do Governo Estatual relacionados aos cursos do PRONERA/UESB 

propostos junto à CPN, contendo as propostas e metas curriculares de cada curso, as diretrizes 

propostas para a gestão técnica, pedagógica e administrativa e as normas diretoras que norteiam a 

formação inicial e continuada dos professores.  

Todos os cursos desenvolvidos pelo PRONERA/UESB apresentaram previamente o 

Projeto Pedagógico para a instância competente (CPN) no sentido de serem analisados e 

posteriormente aprovados. Cabe ressaltar que todos os sujeitos respondentes nesta pesquisa 

participaram de forma direta em algum dos cursos realizados no período de 2004 a 2013 (Agente 

Comunitário de Saúde, Agropecuária, Gestão Agrícola e Enfermagem).  

Quando perguntado aos três (03) sujeitos se o PRONERA/UESB atende às necessidades 

da Equipe Técnica, Professores e Beneficiários em relação à proposta do Projeto Pedagógico 

apresentado para os cursos realizados, a Equipe Técnica entrevistada respondeu que 20% 

discordavam totalmente da proposição, 40% responderam que nem concordavam/nem 

discordavam (doravante NC/ND) e 40% responderam que concordavam parcialmente. Neste 

mesmo quesito, todos os Professores (100%) responderam que concordam plenamente com o 

Projeto Pedagógico proposto. Os respondentes Beneficiários informaram que 20% concordavam 

parcialmente e 80% concordavam totalmente.  

As análises das tendências de centralidade relacionadas às frequências geradas no 

software SPSS demonstraram que a média apresentou valores praticamente correspondentes aos 

da mediana, ou seja, médias de 3,20 para Equipe Técnica, 4,00 para Professores e 4,80 para os 

Beneficiários, e medianas com valores de 3,00 para Equipe Técnica, 4,00 para Professores e 5,00 
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para os Beneficiários. As análises dos desvios padrões (0,837 para Equipe Técnica; 0,000 para 

Professores e 0,447) apontaram que entre os Professores houve unanimidade nas respostas e a 

variância entre os Técnicos foi praticamente o dobro dos Beneficiários. Quando esses dados são 

convertidos em percentuais, conforme demonstra o Gráfico 01, a análise do SPSS apontou que 

6,667% concordavam parcialmente, 13,33% NC/ND, 53,33% concordavam parcialmente e 

26,67% concordavam totalmente.  

Estatisticamente, o percentual de 20% referente às respostas da Equipe Técnica no quesito 

“discordo totalmente” deve ser apontado como um valor considerável. Porém, quando da 

realização de uma análise do conjunto das respostas das três (03) categorias, pode-se considerar 

que os Beneficiários e Professores possuem maior capacidade de avaliação, em virtude de que 

são estes sujeitos que aplicam na teoria e na prática, respectivamente, as propostas contidas no 

Projeto Pedagógico. A Equipe Técnica representa, neste quesito, uma atividade meio, ou seja, 

participa de forma indireta na aplicação do Projeto. 

Quando da análise dos dados e percentuais informados nas respostas inerentes aos 

respondentes que informaram que “discordavam totalmente” e “concordavam parcialmente”, 

relacionados respectivamente à Equipe Técnica e aos Beneficiários, deve-se considerar em 

parâmetros globais que os membros da Equipe Técnica não participaram em nenhum momento, 

de forma direta da formulação dos parâmetros que nortearam as diretrizes do Projeto Pedagógico, 

motivo pelo qual houve um percentual de 20% que responderam que “discordavam totalmente” e 

40% que concordavam parcialmente. 

O percentual de 20% apresentado nas respostas dos Beneficiários quanto ao “concordo 

parcialmente” deve ser considerado a nível global como pouco representativo, em comparação 

com os parâmetros dos percentuais apresentados pelos Professores e pela maioria dos próprios 

Beneficiários (80% afirmaram que “concordavam totalmente”).  

Deve-se ressaltar que, em virtude do caráter empírico apresentado com mensuração de 

variáveis quantitativas, não foi possível, obviamente, apreender as percepções qualitativas dos 

respondentes Beneficiários que apresentaram as respostas acima especificadas. 

Os dados empíricos analisados revelam que o Projeto Pedagógico seguiu e cumpriu as 

diretrizes das leis da educação nacional e o elenco das normativas didáticas e acadêmicas 

propostas pelo PRONERA/UESB, formando sujeitos e profissionais com maior grau de 
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compreensão das questões sociais, políticas e econômicas que contribuem para a formação de um 

novo modelo de desenvolvimento e educação para o campo.  

 

GRÁFICO 01 – Parâmetros norteadores do Projeto Pedagógico 

   
Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Foi perguntado se os estudantes egressos estão mudando a realidade onde vivem em 

decorrência dos conhecimentos adquiridos. Percebeu-se nas respostas que 20% da Equipe 

Técnica responderam que discordam parcialmente, 20% informaram que NC/ND e 60% 

informaram que concordam parcialmente. Entre os Professores, 60% dos respondentes 

informaram que discordam parcialmente e 40% NC/ND. Já entre os Beneficiários, 20% relataram 

que NC/ND, 60% disseram que concordam parcialmente e 20% disseram que concordam 

totalmente. Neste quesito, a análise da tendência de centralidade apresentou valores praticamente 

correlatos em virtude dos percentuais gerados, não havendo necessidade de análise das variâncias 

encontradas. 

A análise global dos dados demonstrou que 60% dos sujeitos entrevistados apontaram que 

concordam parcialmente que os alunos estão mudando a realidade onde vivem, 26,66% que 

NC/ND e 13,34% que concordam totalmente. 

Para entendermos o que estes dados quantitativos revelam através da análise de algumas 

categorias do MHD, deve-se considerar que o PRONERA/UESB, como política pública, 

representa um marco nos embates dos sujeitos do campo, não somente em consonância com a 

Reforma Agrária, mas por melhores condições de vida e dignidade que esta política pública 
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poderia representar. O PRONERA consolidou-se como o primeiro projeto na oferta de educação 

para os sujeitos do campo, com o objetivo de melhorar os índices educacionais e, acima de tudo, 

que os seus beneficiários tivessem condições objetivas de problematizarem e promoverem 

mudanças sociais nas suas localidades de origem, de acordo com suas realidades. (SANTOS; 

SILVA, 2017). 

Entendemos que o PRONERA/UESB (com e apesar dos números) cumpriu de forma 

tímida e parcial com seu papel junto aos Beneficiários egressos para que estes tivessem às 

condições objetivas (acadêmica, social, econômica, política e cultural) de cumprirem o seu papel 

junto a seus pares, à medida que deveriam ser descortinadas as ideias e a autonomia desses 

sujeitos para a construção de suas identidades, como classe social pertencente ao sistema 

capitalista, despertando suas consciências enquanto sujeitos protagonistas nos espaços das lutas 

sociais. 

Desse modo, pode-se afirmar que esses discentes egressos não tiveram a formação crítica 

necessária e adequada para entender as relações capitalistas e neoliberais vigentes de forma não 

fragmentada e uma formação condizente com a realidade da totalidade. A proposta metodológica 

empreendida na essência do PRONERA seria a do MHD, visto que: 

 

A superação da fragmentação do saber e de uma aprendizagem mecânica, que 

conduzem à formação de alunos passivos, reprodutores de conhecimentos 

prontos e acabados, transmitidos pelo educador. O que se promove é uma ação-

reflexão-ação, que dê sentido ao processo educativo escolar, superando o 

pragmatismo, a força do fazer e redescobrindo a importância do educador como 

mediador do processo de construção do conhecimento em uma perspectiva 

sistêmica e integrativa, em que o pensar e o agir estejam sustentados em uma 

visão de projeto pedagógico que assuma as diretrizes do ensino problêmico. 

(PEREIRA; SANTOS, 2012, p. 160-61).  

 

O PRONERA/UESB propiciou, por meio da educação acadêmica, os conhecimentos 

necessários para que os Beneficiários pudessem desenvolver e aplicar os conhecimentos 

adquiridos na sua trajetória de vida profissional, com perspectiva de avanços na vida acadêmica. 

Porém, os egressos não adquiriram conhecimentos básicos para que pudessem entender e 

cumprir, dentro ainda das suas limitações acadêmicas e formativas a troca de conhecimentos 

mútuos entre os docentes que propiciassem a construção de saberes e que elevam a consciência 

coletiva e individual de suas comunidades. É fato que o PRONERA/UESB tem influenciado 

substancialmente na aprendizagem e na formação acadêmica dos alunos que permanecerão ou 
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não nas suas localidades e/ou assentamentos de origem, com reflexos nas relações sociais em que 

estes sujeitos estarão engajados. Contudo, essa formação acadêmica contribuiu minimamente 

para a formação de uma consciência social nas lutas por seus direitos nas relações sociais.  

Foi perguntado também, se os horários dos cursos foram adequados. Segundo respostas da 

Equipe Técnica e dos Professores, 100% responderam que concordavam totalmente. Entre os 

Beneficiários, 20% registraram que concordam parcialmente e 80% concordam totalmente. Ficou 

evidente na análise realizada que não houve discordâncias dos respondentes em relação ao item 

questionado. 

O pesquisador perguntou se os Professores faziam uso de linguagem que possibilitava a 

compreensão dos assuntos discutidos em sala de aula. Ocorreram as seguintes respostas: 100% 

dos Técnicos responderam que concordam totalmente, 80% dos Professores responderam que 

concordam parcialmente e 20% responderam que concordam totalmente. Entre os Beneficiários, 

40% responderam que concordam parcialmente e 60% concordam totalmente. Pode-se perceber 

em relação aos percentuais apresentados que a Equipe Técnica teve uma percepção distinta da 

análise realizada pelas outras categorias, havendo discordâncias nos percentuais contabilizados 

entre Professores e Beneficiários, implicando assim na percepção duas (02) vezes maiores dos 

Professores em relação aos Beneficiários na resposta “concordo parcialmente” e em uma 

percepção três (03) vezes maiores dos Beneficiários em relação aos Professores quando da 

resposta “concordo totalmente”. 

Em decorrência da pergunta ter um caráter totalmente pedagógico e didático, as respostas 

da Equipe Técnica devem ser consideradas em uma escala de proporção menor em relação aos 

demais pesquisados, visto que, apesar dos Técnicos terem tido percepções relacionadas à 

pergunta, os mesmos não possuem conhecimento pedagógico e didático profundo para uma 

afirmação categórica para o tema proposto. 

O pesquisador perguntou se os Professores faziam uso de exemplos associados à realidade 

do campo. Os respondentes Técnicos informaram que 20% NC/ND, 60% concordam 

parcialmente e 20% concordam totalmente. Os respondentes Professores informaram que 60% 

NC/ND e 40% concordavam parcialmente. Os respondentes Beneficiários informaram que 60% 

concordam parcialmente e 40% concordam totalmente. Neste quesito, a análise da tendência de 

centralidade apresentou distorções nas três categorias pesquisadas, registrando variância com 

certa equivalência na resposta “concordo parcialmente” e correlação de percentuais na resposta 
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apresentada pela Equipe Técnica em NC/ND e “concordo totalmente”. Fica evidente, conforme 

mostra o Gráfico 02, que na análise geral, 53,33% dos pesquisados concordam parcialmente com 

a interpelação realizada. Os respondentes assinalaram ainda que 26,67% do total geral NC/ND e 

20% concordam totalmente. 

As repostas apresentaram que nenhum dos grupos pesquisados informou que discordava 

parcialmente ou totalmente da pergunta formulada. Essa análise evidencia que a Proposta 

Pedagógica dos cursos do PRONERA/UESB buscou referenciar no aporte teórico, que o mesmo 

procurasse retratar a vida no campo e suas especificidades por intermédio das suas matrizes 

formativas, sobretudo, durante a realização das atividades do Tempo Comunidade.  

As matrizes formativas procuraram evidenciar a vinculação entre a base pedagógica e a 

formação do professor para uma educação de caráter social com foco na valorização da vida no 

campo em contraposição ao agronegócio, permitindo que o aluno entendesse, dentro das 

condições apresentadas por cada sujeito, a articulação existente entre a escola e a materialidade 

concreta dos direitos relativos à Educação do Campo.  

 

GRÁFICO 02 – Uso de exemplos associados à realidade do campo 

 
 Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Quando perguntado se os Professores aproveitam e valorizam os conhecimentos dos 

alunos, os Técnicos pesquisados apontaram que 20% concordam parcialmente e 80% concordam 

totalmente. A análise dos Professores apontou que 80% concordam parcialmente e 20% 

concordam totalmente. A análise realizada entre os Beneficiários apontou que 60% concordam 
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parcialmente e 40% concordam totalmente. A análise da tendência de centralidade apontou que a 

análise dos Técnicos há uma distorção considerável das análises dos demais sujeitos. Quando 

ocorre a junção dos percentuais dos Professores e Beneficiários, tem-se que 70% concordam 

parcialmente com a pergunta formulada e 30% concordam totalmente. 

Os docentes são os responsáveis pelo desenvolvimento do ensino ministrado e da 

aprendizagem dos alunos no decorrer do processo, assumindo o papel de medianeiros das 

atividades planejadas, procurando valorizar seus conhecimentos prévios e sua cultura. O 

educador do Programa procura compartilhar experiências e entender os desafios vivenciados em 

sala de aula, através da problematização de situações do dia a dia, ou seja, da realidade dos 

alunos. 

Desse modo, os Professores procuraram desenvolver e valorizar o trabalho coletivo no 

sentido de que os alunos busquem soluções para assegurar que a aprendizagem possa ocorrer, 

visto que o PRONERA/UESB, como Educação do Campo, possui uma característica diferenciada 

em relação à educação convencional. O processo educativo realizado buscou, de certo modo, 

valorizar o conhecimento prévio, os saberes e a cultura de cada educando, buscando o 

relacionamento pedagógico de várias atividades com a própria vivência desses educandos. 

Foi interpelado se o material didático era adequado. Os respondentes da Equipe Técnica 

informaram que 20% concordam parcialmente e 80% concordam totalmente. Os respondentes 

Professores sinalizaram que 60% NC/ND e 40% concordam parcialmente. Os respondentes 

Beneficiários sinalizaram que 60% concordam parcialmente e 40% concordam totalmente. Neste 

quesito, a análise de tendência central apresentou que houve predominância absolta do item 

“concordo totalmente”. Porém, o índice de variância apresentado para a Equipe Técnica gerou 

desequilíbrio considerável no quesito, apresentando o índice de 0,894 de desvio padrão, valor 

superior apresentado pelas demais categorias (0,548 para Professores e Beneficiários). A 

predominância real apurada foi relacionada ao item “concordo parcialmente”. 

O material didático utilizado pelos discentes dos cursos realizados adveio das propostas 

contidas nos Projetos Pedagógicos relacionados a cada proposta apresentada às instâncias 

competentes do INCRA. Mesmo sendo fruto de discussões e da elaboração coletiva (professores, 

coordenadores pedagógicos e representantes dos movimentos sociais e sindical), atendendo as 

diretrizes propostas nos Manuais de Operações do PRONERA, contemplou os seus objetivos de 
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acordo com o planejamento das disciplinas do Ensino Médio e Profissionalizantes das grades 

curriculares apresentadas pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). 

Porém, é fato que o material didático não atendeu aos aspectos relacionados à vida do 

campo, assentamentos e demais localidades, em virtude de pautar somente nos aspectos 

curriculares já preestabelecidos pela SEC na matriz curricular. Mesmo com esse pré-

estabelecimento das disciplinas, alguns cursos do PRONERA/UESB tiveram em sua grade 

curricular algumas disciplinas vinculadas diretamente à vida no campo, porém, em virtude das 

diversidades regionais e locais, como também das especificidades das localidades dos quais os 

educandos vieram, as coordenações pedagógicas dos cursos teriam que definir uma diversidade 

de situações específicas inerentes a cada realidade.    

A análise estatística dos quesitos dos questionários aplicados até o momento revela que há 

uma divisão, de certo modo equitativa, no tocante às variáveis analisadas, visto que apresenta 

certo equilíbrio das análises da tendência central e variâncias nas respostas.  

Na sequência, a análise quantitativa dos demais quesitos apresentados para os sujeitos 

pesquisados ainda guardam relação entre os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Quando da elaboração das questões desta categoria, o pesquisador atribuiu tópicos específicos 

direcionados para os Beneficiários, uns direcionados em conjunto para os Professores e Equipe 

Técnica e outros que envolvem o conjunto dos sujeitos objeto da pesquisa quantitativa.   

Desse modo, foram apresentados quesitos específicos relacionados aos sujeitos da Equipe 

Técnica e Professores com perguntas formuladas de acordo com o envolvimento desses atores 

(sujeitos) na trajetória do PRONERA/UESB, em conformidade com as percepções de cada um no 

contexto geral (pedagógico, político, administrativo, etc.) dos cursos realizados. Após a análise 

quantitativa desse conjunto de perguntas, foram analisadas em seguida, questões formuladas 

especificamente para os Beneficiários, considerando o contexto geral dos cursos realizados e 

cursados por estes sujeitos. 

Dentro dessa perspectiva, foi questionado se os Professores e Equipe Técnica 

participaram do processo de formulação e planejamento dos cursos de formação e capacitação de 

educadores no PRONERA/UESB. Neste quesito, a análise de aferição junto à Equipe Técnica 

apresentou um percentual de 60% para o item “concordo parcialmente” e 40% para o item 

“concordo totalmente”. Entre os Professores, 20% dos respondentes afirmaram que NC/ND, 40% 

para o item concordo parcialmente e outros 40% para o item concordo totalmente. Diante dos 
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percentuais apresentados, ocorreu um desvio padrão com valor considerável (2,00) na análise em 

conjunto, demonstrando que o grau de comprometimento dos Professores em relação à pergunta 

formulada é menor em relação aos Técnicos. A Tabela 05 mostra os percentuais acumulados 

referentes ao quesito pesquisado, apontando que a opção “concordo parcialmente” representou 

50% do total. A opção “NC/ND” representou 10% e “concordo totalmente” 40%. 

 

TABELA 05: Participação na formulação e no planejamento dos cursos 

Formulação e Planejamento 

dos Cursos 

Frequências Percentuais Validade/ 

Percentuais 

Percentuais 

Cumulativos 

 

Nem Concordo/Nem Discordo 1 10,0 10,0 10,0 

Concordo Parcialmente 5 50,0 50,0 60,0 

Concordo Totalmente 4 40,0 40,0 100,0 

Total               10                100,0                100,0  

  Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

O processo de formulação e planejamento de todos os cursos já realizados no 

PRONER/UESB seguiu o procedimento previsto nos Manuais de Operações do PRONERA para 

os cursos implementados em todo país, capitaneado pelas IES em parceria com os movimentos 

sociais e sindicais que apresentam suas demandas em relação aos alunos. No caso específico dos 

cursos aqui pesquisado, a equipe gestora do Programa na UESB, juntamente com a Equipe 

Técnica, participaram direta e indiretamente da formulação e planejamento. Ocorre que, em 

virtude da rotatividade dos membros da Equipe Técnica e dos Professores em alguns projetos, é 

natural que nem todos os sujeitos tenham participado de todas as etapas de todos os cursos 

conveniados, motivo pelo qual houve certa discrepância nos percentuais apresentados. 

Ainda conforme as análises na perspectiva acima citada foram questionados aos dois (02) 

sujeitos se os conteúdos apresentados estavam relacionados com os objetivos colocados para cada 

curso realizado. O item NC/ND foi registrado por 80% dos Técnicos e 20% para o item concordo 

parcialmente. Entre os Professores, 100% responderam que concordam totalmente. O resultado 

dessa análise mostra que as respostas apresentadas pelos Professores apresentam um grau maior 

de confiabilidade em virtude da pergunta do item ser essencialmente, de caráter didático e 

pedagógico. 
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No que concerne aos questionamentos envolvendo cumprimento dos conteúdos, 

necessidade de pré-requisitos, técnicas utilizadas nas aulas, métodos de avaliação de 

aprendizagem e material de apoio, foram encontrados resultados em proporções bastante 

similares. No conjunto das variáveis encontradas e exploradas nas pesquisas sobre os 

questionamentos acima descritos, investigou-se acerca dos aspectos pedagógico, didático e 

administrativo nas ações dos Professores e Equipe Técnica, bem como o significado desses 

aspectos no início e conclusão dos cursos realizados pelo PRONERA/UESB. Os dados 

mensurados apontaram que 60% dos respondentes concordam parcialmente com o cumprimento 

dos itens perguntados e 40% concordam totalmente.  

Cruzando as informações inerentes a estes itens, verificou-se que a média encontrada foi 

de 5,07, não chegando a ser uma diferença estatisticamente significativa para o quesito, de acordo 

com os parâmetros das perguntas a ponto de tirar conclusões técnicas e estatísticas. 

No rol de questionamentos envolvendo a intervenção do corpo docente na elaboração do 

Projeto Pedagógico, relação da hora/aula com a organização do professor e avaliação do nível da 

turma em relação aos conteúdos passados pelo docente, os resultados apontaram tendência de 

centralidade das respostas NC/ND, com percentuais encontrados em torno de 60%, sendo que 

40% registraram tendência e aproximação com o item “concordo parcialmente”, não havendo 

distanciamento considerável no desvio padrão encontrado (4,00) para o quesito. Pelos dados 

relatados, confirma-se a hipótese de que os atores tendiam para confirmação e aceitação de que as 

variáveis questionadas atenderam ao planejamento prévio realizado em conjunto pelos dois (02) 

sujeitos em tela. 

Nos últimos quesitos analisados nesta etapa da pesquisa, que são a avaliação das 

modalidades Tempo Escola/Tempo Comunidade e se os sujeitos pesquisados consideravam que 

os cursos PRONERA/UESB possuem caráter positivo em relação à proposta pedagógica 

apresentada, houve afirmações positivas em torno de 85% (concordam totalmente) e 15% 

afirmaram que concordam parcialmente. Em decorrência desses percentuais apresentados, a 

análise de centralidade apresentou valores ínfimos (0,30), ratificando que a modalidade da 

Pedagogia da Alternância (Tempo Escola/Tempo Comunidade) dos cursos ofertados possui 

caráter positivo, em relação a esta modalidade de ensino. 

Ainda nesta etapa da coleta dos dados empíricos, foram elaboradas questões diretamente 

relacionadas à vida prática dos Beneficiários, quanto ao desenvolvimento das ações acadêmicas 
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destes sujeitos, em relação ao conhecimento destes indivíduos com o PRONERA/UESB, 

questões estas que foram analisadas em agrupamento das perguntas, visto que as mesmas 

possuem caráter de correlação entre si, tentando compreender o fenômeno apresentado, 

confirmado na pesquisa e refutado na hipótese. 

Após analisar os resultados obtidos entre os Beneficiários pesquisados em relação à 

autonomia e segurança pessoal, comprometimento com o meio ambiente, aperfeiçoamento de 

habilidades como leitura e escrita após os cursos e processos educativos, o pesquisador observou 

que, no rol dos assuntos abordados, 80% dos respondentes afirmaram que concordam totalmente 

com as proposições apresentadas, conforme as assertivas das questões. Os 20% restantes 

afirmaram que concordam parcialmente. Estas foram umas das variáveis de maior valor preditivo 

encontradas para esse rol de assuntos, apresentando desvio padrão de 0,030. Dessa forma, torna-

se desnecessária (estatisticamente) a análise da tendência de centralidade em relação à média, 

mediana, desvio padrão e variância. 

As afirmativas apresentadas por intermédio dos percentuais reafirmam que os cursos 

cumpriram seu papel quanto a esses aspectos sociais analisados.  

Quando analisadas as variáveis “participação em discussões sociopolíticas, econômicas, 

culturais e participação na vida social após a conclusão dos cursos”, os Beneficiários informaram 

que 0,001% NC/ND, 46,66% afirmaram que concordam parcialmente e 53,33% afirmaram que 

concordam totalmente. Neste quesito, a análise em relação ao desvio padrão implicou em um 

valor considerado alto (5,00) para as variantes envolvidas na pergunta, em virtude do percentual 

isolado de 20% apresentado no item NC/ND, percentual este que destoou consideravelmente do 

padrão geral da maioria das respostas.  

As análises quantitativas acima expostas evidenciam um comprometimento acima da 

média dos Beneficiários em relação às questões abordadas, visto que praticamente a totalidade 

dos sujeitos pesquisados (99,99%) considera ter adotado, tendo ações na participação efetivas nas 

variáveis observadas, quando da soma dos percentuais dos que responderam que “concordam 

parcialmente” com os que “concordavam totalmente”. 

Quanto à análise realizada com os Beneficiários acerca das variáveis aquisição e 

ampliação de conhecimentos e aprendizagens após a conclusão dos cursos relacionados à leitura, 

escrita, comunicação, processos educativos, continuidade dos estudos e conhecimentos 

adquiridos a serem aplicados nas localidades de origem ou assentamentos, praticamente a 
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totalidade dos pesquisados respondeu que concorda plenamente (96,00%) com a plena ampliação 

de conhecimentos e aprendizagens em relação aos itens questionados. Somente 4% do total do rol 

dos itens apresentados asseverou que concordar parcialmente, tendo um desvio padrão de apenas 

0,447 pontos, valor muito próximo ao centro da meta de valor base (1,0). 

Finalizando o rol de perguntas relacionadas à segunda parte do questionário, foi 

perguntado aos sujeitos Beneficiários se as aprendizagens realizadas estão sendo úteis para a 

participação em movimentos de trabalhadores rurais e/ou do campo, associações e se os cursos do 

PRONERA/UESB valorizam os conhecimentos prévios desses sujeitos e qual seria a avaliação 

sobre as modalidades Tempo Escola/Tempo Comunidade. Foi apurado que 100% dos 

respondentes afirmaram que concordam plenamente com as perguntas formuladas, avaliando de 

forma plena a modalidade da Pedagogia da Alternância empreendida pelo PRONERA. 

Neste segmento do trabalho, são apresentados os resultados da execução do 

PRONERA/UESB em relação às ações pedagógicas envolvendo os três (03) sujeitos pesquisados 

(Parte III) por meio de resultados das diversas relações feitas entre as variáveis independentes ou 

antecedentes como o objeto da pesquisa. 

Perguntados se já prestaram algum tipo de informação para subsidiar aos gestores do 

PRONERA/UESB em relação ao acompanhamento de possíveis transformações ocorridas na 

vida dos estudantes egressos, 100% da Equipe Técnica responderam que sim. Entre os 

Professores, 40% responderam sim e 60% não. Já os Beneficiários responderam que 40% já 

prestaram algum tipo de informação e 60% não.  

A interpretação que deve ser realizada nesta análise é que, em virtude da quase totalidade 

da Equipe Técnica já ter atuado em vários cursos do PRONERA/UESB, em diversos marcos 

temporais, obviamente os mesmos detêm informações de ordem técnica, administrativa e 

pedagógica que subsidiaram gestões internas e externas à UESB, Superintendência Regional do 

INCRA, CPN e movimentos sociais, como o MST, e sindical, como a FETAG. Destaca-se que o 

MST e a FETAG (movimento sindical) foram os únicos parceiros a apresentarem demandas para 

os educandos nos projetos apresentados pela UESB e pactuados junto ao INCRA, no período 

proposto para este Estudo de Caso (2004/2013). 

Os percentuais idênticos apresentados pelos outros dois sujeitos pesquisados não podem 

ser interpretados de forma absoluta em virtude do universo destes atores que já participaram 

diretamente das ações pedagógicas do PRONERA/UESB, em detrimento da Equipe Técnica, 
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devendo considerar neste caso, o aspecto da relatividade em relação às afirmativas e negativas. A 

análise estatística confirma esta afirmativa, visto que o desvio padrão apontou variação de 0,548 

pontos nas respostas dos Professores e Beneficiários, demonstrando variação relativa em 

comparação ao centro da meta. Quando todos os percentuais acima mencionados foram 

analisados em conjunto, também no SPSS, foi encontrado o percentual de 70% para o quesito 

“sim” e 30% para o quesito “não”. O Gráfico 03 representa a análise realizada. 

 

GRÁFICO 03 - Transformações ocorridas na vida dos alunos 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Ao analisar os aspectos relacionados à infraestrutura física, instalações e equipamentos 

disponibilizados pelo PRONERA/UESB, numa escala de múltiplas escolhas (péssimo, ruim, 

regular, bom e ótimo), 100% dos Técnicos e Professores avaliaram como boa. As respostas dos 

Beneficiários apresentam a seguinte variação: 40% consideram regular, 40% consideram boa e 

20% consideram ótimas. A análise de centralidade relacionada ao desvio padrão para as respostas 

em conjunto apresentou o valor de 4,00 para média e mediana e o valor de 0,000 para o desvio 

padrão. Estes três (03) valores são decorrentes das variações de respostas dadas pelos alunos, 

sobretudo, os valores elevados da média e mediana. Em virtude do peso dos percentuais fechados 

das respostas dos Técnicos e Professores (100%), o desvio padrão ficou estável. 

Estes resultados, na análise do pesquisador, apresentam características de que os alunos 

tiveram percepções com grau de confiança mais consistente quanto ao item pesquisado, 
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principalmente pelo fato de que, durante a realização dos cursos do PRONERA/UESB no marco 

temporal proposto na pesquisa, nas instalações físicas onde ocorreram as aulas eram também 

utilizadas para outros cursos e outras atividades educacionais voltadas para a comunidade local, 

gerando em alguns momentos desencontros em relação à disponibilização das salas de aula e dos 

equipamentos. 

Foi perguntado como os sujeitos avaliam as condições de trabalho oferecidas para os 

Professores e Coordenadores de curso em relação à estrutura pedagógica. Foram obtidas as 

seguintes respostas: 100% dos pesquisados, Professores e Técnicos, responderam a opção “bom”, 

80% dos alunos responderam que consideram boa e outros 20% consideram ótima. Neste quesito, 

as análises de medidas de centralidade apresentaram valores de 4.07 para a média, 4,00 para 

mediana e desvio padrão de 0,258 pontos (desvio padrão levemente inferior ao do quesito 

anterior). Esta variação no desvio padrão foi em decorrência do percentual de 20% atribuído 

pelos alunos na opção “ótima”, provocando variação no padrão da resposta. 

Durante a realização dos cursos que ensejaram as perguntas e respostas que 

compreenderam o questionário, foi observado que a estrutura pedagógica oferecida atendeu 

plenamente ao que fora proposto quando da elaboração do plano de trabalho por parte da UESB e 

submetido à CPN para análise e posterior aprovação.  

Os três (03) sujeitos avaliaram a frequência dos educandos nas aulas dos cursos ofertados. 

Houve uma variação de percentuais nas respostas das três (03) categorias analisadas, com 

percentual fechado (100%) nas respostas dadas pelos Professores que consideraram como “boa” a 

frequência dos alunos nas aulas. A variação intermediária ocorreu entre os Técnicos, com 

percentuais de 60% para regular e 40% para bom. A variação maior ocorreu entre os alunos que 

registraram 20% para regular, 20% para bom e 60% para ótimo.  

A análise da tendência de centralidade apresentou variação na média das respostas de 3,93 

pontos e na mediana de 4,00 pontos. Mesmo com a variação dos percentuais nas respostas dos 

alunos, o desvio padrão apresentou valor de 0,704 pontos, cujo peso em todas as respostas na 

opção “bom”, contribuiu estatisticamente para esta variação. Apesar dos percentuais acima 

descritos em que 30% dos respondentes consideram como regular a frequência dos alunos, 

33,33% responderam que consideram boa e 36,67% consideram ótima, estabelecendo 

praticamente, um perfeito equilíbrio nas respostas. 
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Com relação à duração e organização dos cursos, houve unanimidade nas respostas e 

percentuais dos Professores e Beneficiários, (100%) consideraram bom. A Equipe Técnica 

respondeu que 60% consideram a organização regular e 40% consideram boa. Neste quesito, a 

análise do desvio padrão (0,352), em virtude da não variância dos percentuais dos Professores e 

Beneficiários, ratifica que a maioria dos pesquisados considerou a organização dos cursos 

satisfatória. 

Na proporção professor/aluno, os dados apurados nos questionários sinalizaram que os 

Professores consideram que 40% atende a uma proporção regular e 60% a uma proporção boa. 

Junto aos Técnicos, foram apurados que 20% consideram regular e 80% boa. Os alunos 

consideram 40% como boa e 60% como ótima. O pesquisador apurou que 60% dos respondentes 

consideram que a relação professor/aluno foi considerada boa, referencial pedagógico nacional 

avaliado como acima da média, com desvio padrão de 0,655 pontos, considerado dentro da média 

em virtude da variância nas respostas das três (03) categorias pesquisadas.     

Perguntado como os sujeitos avaliaram a qualidade e adequação dos currículos aos cursos, 

foi respondido pelos Técnicos que 20% avaliaram como regular e 80% como boa. Entre os 

Professores, 100% avaliaram que como boa e os Beneficiários avaliaram que 20% consideravam 

regular, 20% como boa e 60% como ótima. No cômputo geral dos percentuais apurados, 66,66% 

dos respondentes afirmaram e avaliaram como sendo boa a qualidade e adequação dos currículos 

aos cursos e 30% como ótima.  

O currículo compreende, de certo modo, as diversas situações apresentadas por uma 

sociedade para o pleno atendimento das necessidades dos alunos no decorrer da sua vida 

acadêmica, com reflexos diretos na vida profissional desses sujeitos, por meio da abordagem nas 

diferentes concepções de sociedade e de mundo. Os currículos direcionados para a Educação do 

Campo devem considerar as vivências, valores, identidades e culturas dos educandos, levando-se 

em consideração as transformações de caráter social, culturais, políticas e econômicas ocorridas 

no campo e na cidade. (CALDART, 2003).  

Como pesquisador, entendemos que o PRONERA/UESB no seu contexto deveria, através 

dos seus gestores, Professores e movimentos sociais e sindicais, construir propostas curriculares 

que contemplem as demandas da Educação do Campo de acordo com as transformações sociais, 

culturais e políticas que estão ocorrendo nesses espaços. Desse modo, o currículo deveria ser 
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pensado e articulado por meio do diálogo com esses sujeitos, no intuito de idealizar um currículo 

sintonizado com as necessidades efetivas, formativas e políticas. (Ibid.). 

Essa análise evidencia a aceitação por parte dos sujeitos de que a adequação curricular 

atendeu plenamente aos pressupostos pedagógicos e teóricos elencados nas ementas dos cursos, 

como também evidenciou a qualidade na relação teoria e prática da proposta curricular. 

Quando da avaliação das metodologias de ensino utilizadas nos cursos do 

PRONERA/UESB, houve uma igualdade nos percentuais apresentados nas respostas dos 

Beneficiários e da Equipe Técnica quanto às avaliações de “bom” e “ótimo” (40% e 60% 

respectivamente). As respostas dos Professores mostraram que 100% concordam com a 

metodologia aplicada, assinalando a opção “boa”.  

Pode-se apurar da análise acima que estatisticamente o fato de nenhuma das categorias ter 

assinalado a opção mediana (regular) reafirma também, a plena aceitação e aprovação por parte 

desses sujeitos da metodologia de ensino aplicada. 

Em uma escala de insatisfeito, pouco satisfeito, moderadamente satisfeito e muito 

satisfeito em relação ao grau de satisfação em relação ao PRONERA/UESB, os sujeitos 

pesquisados registraram que 60,00% consideram moderadamente satisfeitos, 33,33% muito 

satisfeitos e 6,667% pouco satisfeito (Gráfico 04). Estatisticamente, os dados podem evidenciar 

uma realidade de mediana aceitação com relação ao grau de satisfação dos sujeitos sem, 

necessariamente, evidenciar as razões e condições objetivas que levaram a uma terça parte dos 

entrevistados a optarem pelo item “moderadamente satisfeito”. O valor achado no cálculo do 

desvio padrão (0,640) confirma essa mediana aceitação.  

Conforme assinalado anteriormente, quando da realização das análises qualitativas à luz 

das categorias do MHD, essas condições objetivas se tornaram evidentes. 
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GRÁFICO 04 – Satisfação com o PRONERA/UESB 

 
Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Ainda numa escala de insatisfeito, pouco satisfeito, moderadamente satisfeito e muito 

satisfeito, o pesquisador perguntou sobre o grau de satisfação em relação aos assuntos tratados 

durante o curso, ou seja, se os assuntos eram relacionados ao dia a dia da vida no campo ou no 

assentamento. Os Professores e Técnicos entrevistados relataram que consideram moderadamente 

satisfeitos, com percentual de 100% das respostas. Já entre os Beneficiários, 20% consideram 

moderadamente satisfeitos e 80% muito satisfeitos. As respostas denotam, obviamente, que a 

totalidade dos Professores e Técnicos considera “moderadamente satisfeito” com em relação aos 

assuntos tratados, diferentemente da opinião dos alunos que consideram em sua ampla maioria o 

mais elevado grau de satisfação. 

Perguntados se existe acompanhamento do PRONERA/UESB em relação à atuação 

profissional dos alunos egressos, 60% dos Técnicos e Professores afirmaram que não e 40% que 

desconheciam. Entre os alunos, 20% afirmaram que sim e 80% que não. Estatisticamente, está 

comprovado que praticamente não existe o acompanhamento por parte do PRONERA/UESB da 

atuação profissional dos alunos egressos. Reafirmamos que, quando da análise deste e dos demais 

itens dos questionários à luz das categorias do MHD na pesquisa qualitativa, os resultados foram 

evidenciados juntamente com os fatos que levaram a esta constatação. 

Foi perguntado se as aulas ajudavam a entender melhor o mundo e as relações de poder na 

sociedade. Neste quesito houve variância nos percentuais das respostas dos sujeitos investigados. 

Para a Equipe Técnica, 20% entenderam que as aulas ajudaram pouco e 80% mais ou menos. 
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Para os Professores, 80% entenderam que ajudaram mais ou menos, e 20% muito. Entre os 

alunos, 100% entenderam que as aulas ajudaram mais ou menos.       

Através das análises de medidas de centralidade, foi mostrado que 86,67% do conjunto 

dos entrevistados asseveraram que “concordaram parcialmente” (mais ou menos) com a 

interpelação, evidenciando uma maioria quase que absoluta do universo amostral. Na opção 

“concordavam pouco”, foi registrado o percentual de 6,667% e na opção “muito”, 6,667 também. 

O valor achado no cômputo do desvio padrão (0,378) confirma essa afirmativa. O gráfico 05 

retrata a análise estatística encontrada. 

  

GRÁFICO 05 - Ajuda das aulas para entender o mundo e as relações de poder na sociedade 

 
                  Fonte: Autoria própria, 2018 (Software SPSS). 

 

Dos dados apresentados quando da interpelação se após a conclusão dos cursos os alunos 

avançaram na vida acadêmica, ou seja, se obtiveram outra formatura em outro nível de Ensino 

Superior ao Nível Médio, estes sujeitos responderam que “sim” (40%) e que “não” (60%). Neste 

quesito, as análises de medidas de centralidade apontaram uma média estatística de 1,60 pontos, 

uma mediana 2,00 pontos e um desvio padrão de 0,548. Estes dados evidenciam estatisticamente 

que, em relação ao universo pesquisado, uma margem bastante considerável entre os discentes 

obteve avanço na carreira acadêmica. 

Ao analisar a pergunta junto aos Beneficiários egressos se, caso estivessem 

desempregados antes de cursar algum curso do PRONERA/UESB, se conseguiram emprego na 

área em que se qualificaram ou em outra área. Todos os entrevistados responderam que 
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conseguiram emprego na área em que se qualificaram. As implicações sociais, políticas e 

econômicas advindas deste quesito são analisadas no decorrer deste trabalho. 

De igual modo, foi perguntado aos estudantes egressos se os mesmos sentiam-se mais 

preparados para atuar no mercado de trabalho após a conclusão dos cursos. A grande maioria 

(80%) declarou afirmativamente e 20% que não. Cabe ressaltar que este quesito guarda direta 

relação com o quesito anterior, havendo relação de interdependência entre o preparo dos alunos e 

a conclusão dos cursos. 

Dentro das análises de caráter pedagógico, o pesquisador perguntou para os alunos se 

antes de ingressarem em algum curso do PRONERA/UESB já haviam iniciado ou cursado algum 

curso de Nível Médio ou Médio-Técnico em momento anterior. Mais da metade respondeu que 

“sim” (60%) e 40% responderam que “não”. 

Finalmente, o pesquisador queria saber dos alunos com relação ao trabalho, em qual 

situação se encontram atualmente. Todos os respondentes (100%) afirmaram que estavam e 

continuam trabalhando após a conclusão dos cursos a que se submeteram. 

Foram formuladas perguntas específicas para a Equipe Técnica e para os Professores 

relacionadas à estrutura pedagógica e acadêmica dos cursos, objetivando verificar a percepção 

destes sujeitos de acordo com os tópicos a seguir. 

No primeiro tópico, foi questionado se o uso dos materiais didáticos foi relevante para 

melhorar a aprendizagem dos conteúdos ministrados. Nos percentuais apurados, houve 

divergências com relação às afirmativas, ou seja, 60% dos Técnicos afirmaram que “sim” e 40% 

que “parcialmente”. Entre os Professores, 40% afirmaram que “sim” e 60% afirmaram que 

“parcialmente”. Para além das análises estatísticas que podem ser realizadas neste quesito, ao 

olhar do pesquisador, deve-se considerar como padrão “mais confiável” em virtude de que, 

apesar da Equipe Técnica ter contribuído na elaboração do material didático, os Professores 

teriam mais condições objetivas para opinar de forma mais assertiva no quesito, sobretudo, pelo 

fato de que esses possuem maior conhecimento das relações pedagógicas e didáticas entre os 

alunos. 

Da mesma forma, a análise se aplica à utilização dos recursos audiovisuais nas aulas 

teóricas ministradas. Apesar de 100% dos técnicos afirmarem que concordam parcialmente, 40% 

dos Professores afirmaram que sim e 60% afirmaram parcialmente; a análise estatística 

apresentou que o item “concordo parcialmente” obteve 80% da análise global e 20% para a opção 
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“sim”. A mesma análise aqui deve ser aplicada ao quesito acima exposto em virtude do maior 

grau de interação existente entre professor/aluno, sobressaindo então, a afirmativa “sim” como a 

mais aceitável para este quesito. 

Quando da análise do aspecto exigência de raciocínio crítico dos alunos durante os cursos, 

tanto os Professores como a Equipe Técnica afirmaram que 20% concordam totalmente e 80% 

concordam parcialmente. O pesquisador salienta, mais uma vez, que a análise mais apurada do 

contexto social, político e cultural destas afirmativas, é apresentada mais adiante nesta pesquisa. 

Em virtude da unicidade de percentuais apurados nos dois (02) grupos aqui pesquisados, 

relacionados aos quesitos de utilização dos instrumentos de avaliação, do estabelecimento da 

relação conteúdos/disciplinas, compatibilidade dos cursos ofertados com as necessidades 

acadêmicas e profissionais da região e a necessidade de novos cursos para a região, 100% 

assinalaram a alternativa “sim”. Em decorrência dos percentuais verificados, faz-se desnecessária 

a análise das medidas de centralidade para estas questões.   

 

5.4 Análise Qualitativa 

 

Em conformidade com Triviños (1987, p. 116), a pesquisa qualitativa surgiu “na década 

de 70 [...] nos países da América Latina”. De acordo com esse autor, “o ensino sempre se 

caracterizou pelo destaque de sua realidade qualitativa, apesar de manifestar-se frequentemente 

através de medições e de quantificações (porcentagens de analfabetos, do crescimento anual da 

matrícula, dos professores titulados e não titulados, etc.)” (Ibid., p. 116). 

De acordo com Godoy (1995), as pesquisas qualitativas são de caráter exploratório e 

estimulam os entrevistados a expressarem o livre pensar acerca de determinado conceito ou 

objeto. Assim, estas pesquisas proporcionam o surgimento de aspectos subjetivos, propiciando 

atingir motivações não precisas de modo espontâneo, buscando entendimentos e argúcias sobre a 

natureza universal de determinada questão, além de oportunizar espaço para interpretações sobre 

o tema pesquisado. 

Nesta fase da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o objetivo de 

aprofundar sobre os sujeitos pesquisados e as questões relacionadas ao universo do 

PROENERA/UESB. Cabe ressaltar que a escolha pelo modelo de entrevista semiestruturada por 

parte do pesquisador para a coleta de dados foi embasada nos conceitos de Triviños (1987), nos 
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quais o autor aponta que este método constitui-se em um dos principais instrumentos para a 

coleta de informações, destacando que:  

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam 

à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 

seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa. 

(TRIVINÕS, 1987, p. 146). 

 

Deve-se destacar que as análises realizadas nesta pesquisa para as entrevistas tiveram 

como base a análise de conteúdo. Bardin (2011) entende a análise de conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 41). 

 

Bardin (Ibid.) aborda ainda que a circunscrição analítica realizada pelas análises exibe as 

prováveis aplicações da análise de conteúdo, como pertencente a um processo metodológico de 

categorias que aceita a classificação dos elementos que representam o significado da mensagem 

em espécie de arquivos. Segundo a autora, a análise de conteúdo representa uma descrição 

sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo extraído por intermédio das comunicações e sua 

respectiva interpretação. 

Nesta pesquisa, foram realizadas três (03) entrevistas com cada grupo pesquisado (Equipe 

Técnica, Professores e Beneficiários) durante os meses de abril e maio de 2018, sendo que as 

entrevistas semiestruturadas foram gravadas em gravador digital de voz, cuja duração variou de 

trinta (30) a cinquenta (50) minutos, havendo o pleno consentimento de todos os pesquisados. As 

gravações ocorreram no CAP, em dias e horários preestabelecidos com os entrevistados e, 

posteriormente, foram transcritas integralmente, após várias sessões de audição. Os sujeitos 

entrevistados tiveram a oportunidade de ler as transcrições e alterá-las, caso necessário, situação 

que não ocorreu.  
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O roteiro empregado nas entrevistas almejou levantar e entender aspectos vinculados ao 

Estudo de Caso e ao referencial teórico-metodológico, utilizado como abordagem nas questões 

relacionadas direta ou indiretamente ao PRONERA/UESB, por meio de metodologia constituída 

para tal finalidade, procurando excluir qualquer análise de caráter individualizada e com viés 

comparativo. As entrevistas procuraram apontar os encontros e desencontros das ações 

desenvolvidas pelo Programa na UESB no marco temporal estabelecido em relação à sua 

estrutura administrativa, pedagógica, financeira e de parceria com os movimentos sociais através 

das relações entre os depoimentos permeados pelo contexto e pela representatividade de cada 

sujeito pesquisado. 

As entrevistas objetivaram buscar as contraposições e contradições que emergiram nesse 

contexto de pesquisa, procurando apresentar os contrapontos e posições antagônicas ao sistema 

proposto e apresentado, reafirmando a presença das contradições estabelecidas no conjunto das 

relações sociais, políticas e governamentais, de acordo com as falas dos sujeitos entrevistados.  

Após a realização das entrevistas, as respostas obtidas foram submetidas ao processo de 

transcrição e tabulação por meio da pré-análise, visando confrontar as informações e o 

cruzamento dos dados, tendo como objetivo identificar e sistematizar os elementos necessários 

para o objeto de estudo em questão. 

Posteriormente, foram identificadas temáticas de aspectos mais relevantes ao Estudo de 

Caso proposto, tais como: avaliação do PRONERA como política pública; implementação do 

PRONERA na UESB; participação e envolvimento dos movimentos sociais e sindical (FETAG); 

entraves e ameaças para o desenvolvimento das ações propostas pelo Programa na UESB; bem 

como se os beneficiários desenvolveram competências para mudar a realidade de suas localidades 

de origem e se o PRONERA/UESB constitui um instrumento mobilizador que contribui para a 

redução dos níveis de alienação educacional dos sujeitos atendidos, dentre outras. 

As informações obtidas por meio das entrevistas permitiram o cruzamento das 

informações, confrontar os discursos e promover a captação de dados maiores e relevantes, 

levando o pesquisador a enxugar e filtrar os elementos mais ricos e completos que elucidassem o 

objeto estudado. 

O estudo e a análise do PRONERA/UESB proporcionaram oportunidade de embrenhar-se 

no universo das discussões, possibilitando a elaboração e conclusão desta Dissertação de 

Mestrado com a materialização das aspirações iniciais, através da teoria e da prática com as 
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discussões acerca da temática proposta, bem como a disponibilização de uma série de 

informações sobre o que representa o PRONERA desenvolvido na UESB. 

 

5.4.1 Procedimentos de transcrição e análise dos dados 

 

No primeiro momento, a análise das informações coletadas foi efetivada em conformidade 

com o tipo de dado originado pelo instrumento de pesquisa aplicado. De tal modo, os conteúdos 

que foram contraídos por intermédio das entrevistas gravadas passaram por processo de 

transcrição na sua integralidade. Posteriormente, foi realizada uma leitura delineada e minuciosa 

da totalidade do material coletado, objetivando evidenciar os conteúdos memorados que viessem 

a responder de forma mais objetiva e direta aos questionamentos iniciais da pesquisa. 

Após a leitura, foi realizada a organização do material por meio de categorias para que 

fossem identificadas aquelas que mais contribuem para compreender como os atores (sujeitos) 

entrevistados pensam sobre o PRONERA/UESB. Ressalta-se que, ainda que nenhum conteúdo 

tenha sido desprezado, houve a preocupação de apontar os conteúdos observados de forma mais 

relevante e recorrente, considerando que os mesmos representaram determinado consenso entre 

os sujeitos entrevistados. 

Ainda a partir da leitura e interpretação dos conteúdos transcritos, foi realizada importante 

análise na busca de relações entre os elementos pesquisados de acordo com o grau de articulação 

entre os próprios atores (sujeitos) entrevistados, no confronto das respostas apresentadas acerca 

deste mesmo tema pesquisado. 

 

5.4.2 Entrevistas com a Equipe Técnica 

 

As entrevistas com os três (03) membros da Equipe Técnica foram agendadas para o final 

do mês de abril e início do mês de maio de 2018. Quando do tratamento e da identificação dos 

entrevistados, foram adotados nomes fictícios representados por letras, primando pela premissa 

de manter o sigilo dos entrevistados e facilitar a organização e categorização das informações 

prestadas. Desse modo, as letras do alfabeto representam cada entrevistado da Equipe Técnica, 

bem como das demais categorias investigadas. A primeira entrevistada foi um membro da Equipe 

Técnica denominada de “W”.  
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O entrevistador utilizou o seguinte procedimento: explicou o objetivo da pesquisa e o que 

o entrevistado deveria fazer. Em seguida, o entrevistador explicou que só interviria na fala do 

entrevistado caso percebesse que o mesmo estivesse desviando do assunto ou se não se sentisse à 

vontade para responder sobre o tema abordado. 

Foi perguntado aos entrevistados “W”, “Z” e “X”, acerca de: “qual a sua avaliação sobre o 

PRONERA, política pública voltada para a Educação do Campo?” Os entrevistados responderam 

que: 

 

Acho que é uma política pública interessante e necessária, uma vez que visa 

acompanhar um grupo específico, que é o grupo de reforma agrária que 

historicamente está excluído das oportunidades sociais, sejam elas relacionadas à 

educação, saúde, lazer e conhecimento técnico e acadêmico, então é um 

programa que visa a formação profissional e técnica para esse grupo específico, 

de tamanha importância. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA W, 2018). 

 

Avalio de forma bastante positiva o Programa. Atuei na coordenação técnica e 

administrativa de alguns cursos na UESB e entendo a sistemática de 

funcionamento do programa. É uma política pública de educação já consolidada 

na UESB. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA Z, 2018). 

 
O PRONERA é um Programa que surgiu das pressões do MST, de grupos e 

entidades não políticas que visam um incremento na política de Educação para o 

Campo. É um programa que revolucionou a Educação do Campo, propiciando 

oportunidades para que jovens e adultos, até então excluídos, pudessem iniciar e 

continuar seus estudos. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA X, 2018). 
 

Analisando as respostas da Equipe Técnica percebe-se que existe um consenso quanto à 

importância e relevância do PRONERA/UESB como uma política pública direcionada para os 

sujeitos do campo, sendo que o direito à educação e sua concretização tem relação de 

dependência direta com a atuação do Estado, ainda que esse processo educacional venha sofrendo 

constantes ataques por parte de governos com o viés neoliberal em que, de acordo com Gentili 

(1996), existe uma estratégia empreendida pela política neoliberal em promover a transferência 

da política educacional do Estado para a iniciativa privada, com total viés mercadológico. 

Nas falas dos entrevistados podemos depreender que o Programa propiciou a garantia de 

direitos dos sujeitos carentes de acesso ao ensino público, por intermédio do Estado que cumpriu 

seu dever constitucional quanto ao oferecimento de um serviço público de caráter essencial na 

efetivação de direitos, de uma demanda reprimida e consolidada. 
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Os movimentos sociais do campo, notadamente o MST, promoveram processo de embates 

e lutas junto às instâncias governamentais no intuito de que houvesse a implementação de 

políticas públicas, a exemplo do PRONERA/UESB, e o avanço e melhoria nos níveis de 

consciência dos sujeitos do campo em relação ao direito a esse modelo de educação. (MOLINA 

et al., 2010).   

Constata-se ainda que a materialização das conquistas do PRONERA/UESB constitui 

importante indutor nas considerações acerca da Educação do Campo, como direito da população 

do campo compõe ainda um processo em construção por parte de uma classe historicamente 

excluída, em que a necessidade da materialização dessa política pública se concretize 

efetivamente no direito à educação, através da continuidade das parcerias com as universidades 

na consolidação de uma política pública de educação capitaneada pelo Estado. (FREITAS, 2011). 

Na esfera das discussões que envolvem o Programa, enquanto política de governo e 

posteriormente como uma política de Estado, cabe destacar que a vontade coletiva prevaleceu 

como justificativa para as decisões que envolveram os atores governamentais na arena das 

disputas políticas, sobretudo, em um período assinalado pelo avanço do ideário gerencialista e 

neoliberal (Ibid.). Para a realização de análise aprofundada relacionada a esse momento, bem 

como os desdobramentos no campo educacional, social e político, a utilização do MHD 

representa o método de análise mais adequado para melhor compreensão do processo 

investigativo.  

Nesse sentido, Triviños (1987) considera que: 

 

O Materialismo Histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis 

sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e 

da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O 

materialismo histórico significou uma mudança fundamental na interpretação 

dos fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em 

concepções idealistas da sociedade humana. (TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 
 

Esta colocação do autor tem relação direta com o PRONERA/UESB, como política 

pública educacional, enquanto parte de uma totalidade e como prática social que evidencia 

relações de contradições no modo de produção capitalista do saber, cujo Programa procura 

romper com as determinações sociais, políticas e econômicas que agem direta ou indiretamente 

na reprodução da ideologia que domina o sistema capitalista do país, para superação do 

retrocesso material e moral em que os sujeitos do campo são submetidos, por meio da reprodução 
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das contradições sociais existentes no contexto da estrutura conjuntural da prática capitalista. 

(FRIGOTTO, 2010). 

A análise aprofundada de um Programa como o PRONERA/UESB com embasamento na 

categoria da totalidade do MHD deve ser pautada e analisada em consonância com a produção 

dialética do saber acadêmico no âmago das políticas públicas. Em conformidade com Lukács 

(1967), 

 

A categoria de totalidade significa [...], de um lado, que a realidade objetiva é 

um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, em 

relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na 

própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligados 

entre si de maneiras completamente, mas sempre determinadas. (LUKÁCS, 

1967 apud CARVALHO, 2007, p. 51). 
 

Tal constatação vem fundamentar o processo avaliativo do PROENERA/UESB como 

parte de uma totalidade concreta, de uma proposta concreta, de uma política pública direcionada 

para a Educação do Campo, totalidade esta que se fundamenta em aspectos da realidade proposta 

por meio das conexões necessárias para manutenção da harmonia arraigada e recíproca entre as 

partes e o todo.  

Conforme mencionado anteriormente, o PRONERA/UESB representa o caráter singular 

(fenômeno) da elaboração, implantação, implementação e avaliação de uma política pública 

específica para educação dentro de uma totalidade concreta, em que o universal (essência) é 

representado pela sociedade capitalista e suas demandas, e o particular como sendo a 

representação da política pública social educacional do campo. (KOSIK, 2002). 

Foi perguntado aos entrevistados em relação à implementação do PRONERA na UESB e 

qual avaliação eles faziam. Os entrevistados “W” e “Z” emitiram as seguintes respostas: 

 

A avaliação que eu faço é uma avaliação mediana. Eu acho que a Universidade 

precisa se pautar mais como instituição governamental, como universidade que é 

executora do Programa e, infelizmente, em alguns momentos¸ ela assume o 

papel de movimento social, por via seus autores que executam o Programa e ela 

não tem que assumir esse papel, uma vez que já existem esses autores dos 

próprios movimentos sociais. A Universidade precisa assumir a função 

governamental e ser isenta no sentido do político. (MEMBRO DA EQUIPE 

TÉCNICA W, 2018). 

 

Faço uma avaliação bastante positiva. Foi um ganho enorme para a UESB 

quando implementou um Programa do porte do PRONERA. Beneficiou vários 
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estudantes que residiam no campo. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA Z, 

2018). 

 

Em consonância com a resposta emitida pelo entrevistador “Z” acerca do caráter positivo 

quanto à implementação do Programa na UESB, o entrevistado “W” relatou que considera: 

 

Muito positiva. A UESB cumpriu seu papel institucional no que lhe cabia junto 

a si mesma e a seus parceiros governamentais. Tanto que a UESB foi, durante 

muito tempo, a única Universidade Estadual que concluiu mais cursos 

initerruptamente na Bahia. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA W, 2018). 
 

A metodologia de implementação do PRONERA na UESB está pautada na questão da 

inserção da Educação do Campo nas universidades brasileiras, bem como da importância das 

universidades, a exemplo da UESB, no papel histórico de mobilização junto aos movimentos 

sociais e sindicais do campo, em torno das políticas públicas materializadas em programas e 

projetos direcionados para essa temática (CALDART, 2010). Desse modo, a UESB, como 

Autarquia do Governo do Estado da Bahia, promoveu gestões junto às instâncias e atores 

governamentais para a implantação e implementação do PRONERA, visando à formação e 

capacitação de jovens e adultos oriundos do campo.   

Conforme afirma Caldart (Ibid.), as universidades têm representado um papel 

preponderante na produção de conhecimentos vinculados à Educação do Campo, para além de 

como esta está inserida nas concepções do Estado capitalista. A autora destaca que: 

 

Nessa mesma perspectiva, já integra o percurso da Educação do Campo um 

movimento de crítica teórica vindo de setores de esquerda, notadamente 

acadêmicos. Algo que precisa ser analisado com mais rigor, mas que me atrevo a 

dizer que, em alguns casos, acaba se somando às forças que buscam reviver a 

lógica perversa da educação rural, sem precisar brigar por esse nome (como 

ainda fazem alguns governos mais retrógrados, como o do Rio Grande do Sul, 

por exemplo). Estou me referindo a dois tipos de críticas que têm aparecido em 

alguns textos ou exposições mais recentes, pontuais: uma, a de que a Educação 

do Campo seria politicamente conservadora por se “misturar” com o Estado 

(burguês) e então não ter como portar objetivos de transformação social. E a 

outra, a de que a especificidade a condena a ser divisionista da classe 

trabalhadora e, pior, trabalhando com a parcela dos camponeses, só pode ser 

reacionária. (CALDART, 2010, p. 121). 
 

Observa-se na fala de Caldart (Ibid.) uma vertente de disputas envolvendo a Educação do 

Campo que podem ocorrer no seio da academia por meio de tensões, por parte de grupos e de 
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setores conservadores que pretensamente, pelejam por justiça social. Kuhn (2015, p. 115) reitera 

que esse debate deve ser pautado e encarado através de um processo “construtivo de uma 

proposta revolucionária, e nesse sentido a crítica é fundamental, e não como um debate ou crítica 

que se afaste da proposta maior que é a busca de justiça e igualdade para os grupos sociais do 

campo, marginalizados historicamente”. 

Na contramão dessas tensões e embates, a UESB, desde a implementação do Programa, 

buscou criar as condições para o pleno funcionamento dos cursos executados em consonância 

com as propostas pedagógicas implementadas, procurando cumprir com as metas propostas com 

o suporte administrativo da Equipe Técnica e das parcerias firmadas com os movimentos sociais 

e com os atores governamentais.  

Os depoimentos dos entrevistados evidenciam o êxito do Programa em relação a sua 

implementação em uma Universidade como a UESB, em detrimento da complexidade em relação 

à inserção e expansão das pautas internas inerentes às discussões acerca da Educação do Campo 

e, especificamente, do PRONERA no lócus da UESB, sobretudo, quando se pensa este modelo de 

educação na construção de políticas públicas que atendam aos sujeitos sociais do campo.  

Quando da fala do entrevistado “W” referindo-se que a UESB “precisa se pautar mais 

como instituição governamental, como universidade que é executora do Programa e infelizmente 

em alguns momentos ela assume o papel de movimento social”, o entrevistado faz referência a 

uma situação pontual ocorrida entre a Universidade e representantes dos movimentos sociais e 

sindical (FETAG), no tocante à execução de alguns cursos conveniados em que, por diversas 

razões de ordem logística, estes movimentos parceiros apresentaram dificuldades em cumprir 

com a totalidade das demandas dos Beneficiários (alunos) que seriam matriculados nos cursos a 

serem iniciados, cabendo à UESB o papel de promover gestões junto aos movimentos, com a 

finalidade de conseguir a demanda proposta, situação que efetivamente ocorreu. 

Analisando ainda a fala do entrevistado “W” quando o mesmo coloca que “a universidade 

precisa assumir a função governamental e ser isenta no sentido do político”, cabe ressaltar o 

caráter de complexidade em que a Universidade poderia ser desassociada dos seus aspectos 

políticos, na medida em que esta representa, no decorrer da sua história, o ente institucional e 

social que objetiva suprir as demandas apresentadas pela sociedade e superar os desafios que são 

apresentados relacionados ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Ademais, a Universidade 

apresenta desafios que lhe são inerentes ao oferecer ensino público de qualidade em prol da 
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concretização do desenvolvimento acadêmico, social e econômico, com reflexos nos aspectos 

políticos da sociedade, como parte sólida de uma totalidade de contextos constantes de 

transformações sociais. (NOGUEIRA, 2012). 

Perguntado aos entrevistados como os mesmos avaliam os impactos do PRONERA/UESB 

desde a sua implementação, os respondentes informaram que:  

 

[...] avalio de forma positiva, eu não tenho dados aqui, mas você deve ter. Vários 

alunos que formaram, sejam na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

seja no Ensino Técnico. Já temos a realidade de formados no Ensino Superior no 

próprio curso de Direito, Pedagogia da Terra, então de forma geral, no Brasil 

como um todo, é uma experiência muito boa e a UESB não fica atrás disso. A 

UESB, em nível de Bahia, é a Universidade que mais executou o Programa, que 

tem uma relação maior com o Programa. Então, de forma geral, é uma avaliação 

muito positiva. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA W, 2018). 

 

O membro da Equipe Técnica “X” comentou que: “[...] os impactos foram excelentes. 

Acompanhei a trajetória do PRONERA na UESB em relação aos cursos realizados quando fiz um 

trabalho para a faculdade e um dos pontos abordados foi justamente os impactos do PRONERA 

para a Região Sudoeste da Bahia”. 

Já o depoimento do membro da Equipe Técnica “Z” assevera que avalia “[...] de forma 

positiva na medida em que a academia abriu seu espaço para a implantação e implementação de 

cursos do PRONERA, beneficiando milhares de jovens e adultos oriundos do campo que tinham 

carências educacionais”. 

Os depoimentos exalados ratificam que o PRONERA/UESB foi concebido e 

materializado como mais uma política pública do Governo Federal, apesar de ser uma política de 

configuração compensatória. O Programa constitui o resultado concreto de uma proposta 

educacional para os sujeitos do campo na tentativa de recompor com o déficit histórico de direito 

à educação por parte dos agentes públicos, tendo como objetivo principal a redução dos elevados 

índices de analfabetismo nas áreas advindas de assentamentos de Reforma Agrária no Brasil.  

O caráter compensatório do PRONERA, que reverbera no PRONERA/UESB, através da 

implementação das políticas públicas, evidencia também, medidas remediadas pelo poder público 

que, na concepção de Mészáros (2003), 

 

O sistema do capital se articula numa rede de contradições que só consegue 

administrar medianamente, ainda assim durante curto intervalo, mas que não se 
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consegue superar definitivamente. Na raiz de todas elas encontramos o 

antagonismo inconciliável entre capital e trabalho, assumindo sempre e 

necessariamente a forma de subordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao 

capital, não importando o grau de elaboração e mistificação das tentativas de 

camuflá-la. (MÉSZÁROS, 2003, p. 19). 
 

Independentemente da natureza compensatória do PRONERA/UESB, este modelo de 

Programa é altamente indispensável e justificável para que os sujeitos do campo possam ter 

acesso aos seus estudos e se ascenderem na vida acadêmica e social. As entrevistas revelaram que 

a execução do Programa na UESB propiciou a redução dos níveis de analfabetismo de um 

público totalmente excluído de oportunidades, de acesso ao ensino público e de qualidade, além 

de promover a formação e capacitação de técnico-profissional de jovens e adultos e dos 

professores que atuaram diretamente nas escolas do campo. 

A partir da análise deste núcleo de avaliação sobre a implantação e implementação do 

PRONERA na UESB fica evidente que a dialética não é pautada em abstrações idealistas em que, 

para a realização desse tipo de análise, o método do MHD sempre parte do particular para o geral, 

ou seja, do concreto e do empírico na busca da relevância em que a implementação do citado 

Programa representou para uma Universidade como a UESB, que abraçou e apreendeu sujeitos 

oriundos da Reforma Agrária na quebra de paradigmas contra o modo hegemônico de produção 

do saber capitalista.  

A implementação do PRONERA na UESB representou ainda, um movimento de 

contradição, na medida em que os movimentos sociais e os sujeitos Beneficiários romperam com 

as barreiras administrativas e burocráticas das forças estatais dominantes, com o objetivo de 

implantar e implementar uma vertente da Educação do Campo nesta instituição, fazendo com que 

o Estado cumprisse seu papel como agente fomentador das demandas de cunho educacional e 

social. 

Dando continuidade às entrevistas com membros da Equipe Técnica, foi solicitado que os 

entrevistados comentassem sobre os entraves e as ameaças para o desenvolvimento das ações 

propostas pelo PRONERA/UESB. Quando da entrevista com o membro “W”, foi emitida a 

seguinte opinião:  

 

Então, eu acho que vou levantar duas questões que são as grandes dificuldades, a 

meu ver. A primeira é a demanda apresentada pelos movimentos sociais que 

anterior ao período de campanha, ano eleitoral, apresenta uma demanda muito 
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maior do que eles têm de fato disponibilizados, e a gente faz os projetos 

baseados nessa demanda, uma vez que eles apresentam, acreditam e a gente faz 

o projeto baseado nessa demanda; e o custo, o cálculo é feito por “cabeça”, 

quando o recurso vem já não se tem mais aquela demanda, sendo que já não é 

mais um ano eleitoral e você não tem mais aquela demanda que eles 

apresentaram em outro momento. Eles não conseguem cumprir a demanda e 

dessa forma a gente fica refém, ou de ir buscar o aluno no assentamento ou de 

tentar negociar com outros movimentos, mas aí já entra a questão política, 

mesmo não tendo como apresentar o aluno, o movimento não quer ceder a vaga 

para outro, infelizmente. 

O segundo ponto que eu apresentaria como entrave é a questão da 

descentralização do recurso (financeiro) por parte do INCRA e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) que o projeto é realizado no ano em que a 

planilha financeira é apresentada para esse ano e quando o recurso é 

descentralizado, é apresentado, não é levado em consideração a inflação, a 

diferença de preços que já se tem adotado no mercado anos depois. Então, a 

gente fica com um déficit financeiro também, que acaba dificultando a 

realização do Programa. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA W, 2018). 

 

O entrevistado “W” apresenta no seu depoimento dois aspectos que influenciaram de 

forma direta e/ou indireta na realização de alguns cursos realizados pelo PRONERA/UESB. O 

primeiro faz referência à demanda em relação ao quantitativo de aluno que deve ser apresentado 

por cada movimento social e sindical parceiro para cada curso. A UESB encontrou dificuldades 

para o início de alguns cursos, em detrimento do não cumprimento por parte de determinados 

movimentos parceiros das demandas estipuladas nos planos de trabalho aprovados pelo CPN para 

cada curso proposto.  

Quando o referido entrevistado menciona “o período de campanha” e “ano eleitoral”, o 

mesmo faz referência às dificuldades encontradas pela UESB em iniciar determinados cursos em 

período de pleitos políticos eleitorais nacionais e estaduais, em que os movimentos parceiros, 

anteriormente ao período mencionado, pactuaram nos planos de trabalhos, através das cartas de 

aceite da coordenação de cada movimento, o comprometimento em apresentar o quantitativo de 

alunos necessários para a realização das matrículas e início dos cursos no período estipulado, 

situação esta que não ocorreu, cabendo à Universidade ir a campo (assentamentos e localidades) 

com o intuito de arregimentar os educandos pré-selecionados, como complemento da demanda 

total prevista. 

Os movimentos envolvidos em tal situação justificaram a época, pois, realmente tiveram 

bastante dificuldade para completar o total de alunos estipulado para cada movimento, em virtude 
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do período eleitoral estadual e nacional, alegando que, por questões diversas, vários Beneficiários 

estariam envolvidos direta e indiretamente em suas localidades, nas campanhas eleitorais. 

O segundo ponto, o entrevistado destaca a questão da descentralização (liberação) dos 

recursos financeiros para a UESB por parte do INCRA, de acordo com o cronograma de 

desembolso previamente aprovado nos planos de trabalhos de cada curso. Em algumas situações 

ocorreram constantes atrasos nos repasses mensais, ocasionando uma série de transtornos para a 

Universidade e, mais diretamente, para as coordenações financeiras de cada curso que não 

puderam empreender as gestões administrativas necessárias, quanto à autorização junto às 

instâncias internas da UESB para os desembolsos financeiros já programados com a Equipe 

Técnica e os monitores que atuavam diretamente nos cursos em andamento, como também, junto 

aos movimentos parceiros que disponibilizaram os espaços físicos para hospedagem e 

alimentação dos educandos.  

Corroborando plenamente com os apontamentos assinalados pelo entrevistado “W”, os 

demais entrevistados (“X” e “Z”) apontaram, de forma categórica, a questão financeira e o 

cumprimento das demandas pelos movimentos como principais entraves e ameaças existentes 

para o PRONERA/UESB. Os entrevistados “X” e “Z” apresentaram os seguintes relatos:  

 

O principal entrave, com certeza, eram as descentralizações dos recursos 

financeiros. Quase sempre os repasses sofriam atrasos, gerando transtornos de 

ordem financeira junto aos parceiros. Geralmente esses atrasos eram decorrentes 

de aspectos burocráticos de órgãos vinculados ao MDA e ao próprio Governo 

Federal. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA X, 2018). 

 

Outro entrave que observamos e passamos foi a dificuldade de alguns 

movimentos parceiros em cumprir com a demanda dos educandos estipulada nos 

editais. Algumas vezes tivemos que recorrer a outros movimentos parceiros para 

suprirmos a demanda não apresentada. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA Z, 

2018).      
 

O entrevistado “Z” abordou como ameaça e entreve, não só para o PRONERA/UESB, 

mas também a nível nacional, o cenário de incerteza política e econômica que o país atravessa.  

 

[...] principalmente no âmbito do Governo Federal. Com a extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) ocasionou uma perda enorme 

para o PRONERA, afetando diretamente as universidades, os movimentos 

sociais e, principalmente, o público beneficiário. Vejo isso como principal 

entrave. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA Z, 2018). 
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O PRONERA/UESB durante a sua trajetória procurou, através das parcerias, proporcionar 

uma educação que abrangesse, em sua totalidade, os sujeitos do campo que não tiveram 

oportunidade de adentrar em cursos que viabilizassem a iniciação e a elevação dos graus de 

escolaridade desses sujeitos. O Programa procurou desse modo, atender aos inúmeros 

Beneficiários das comunidades da Região Sudoeste da Bahia e outras regiões de abrangência dos 

movimentos parceiros, promovendo a certificação de diversos educandos em relação ao seu 

tempo de estudo, procurando garantir o desenvolvimento de competências concomitante com o 

aprendizado acadêmico.  

Mister se faz, de acordo com a abordagem acima, que o pesquisador procurasse investigar 

da Equipe Técnica qual a percepção destes se os Beneficiários desenvolveram competências para 

mudar a realidade de suas localidades de origem. Os respondentes “W” e “X” explicitaram que: 

 

Desenvolver competências sim. Eles têm e desenvolveram a competência para 

mudar a realidade da localidade de origem. Contudo, nem todos desejam voltar 

para colocar essas competências em prática; a grande maioria, até por conta das 

dificuldades que apresentam nessas localidades de origem, e a grande maioria 

prefere ficar na cidade, trabalhar por aqui mesmo, ajudar a família com o auxílio 

financeiro, o que acaba favorecendo o êxodo rural. (MEMBRO DA EQUIPE 

TÉCNICA W, 2018).  

 

É difícil afirmar que sim ou que não. Essa resposta envolve uma série de fatores 

de ordem social, econômica e cultural inerentes às comunidades de origem dos 

beneficiários e da própria localidade. Por parte da UESB, essa situação nunca foi 

verificada. Nunca foi realizada nenhuma pesquisa para verificar essa situação. 

(MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA X, 2018).  
 

Em consonância com o respondente “X”, o membro da Equipe Técnica “Z” afirmou, 

ipsis litteris que: 

 

Enquanto trabalhei no PRONERA, a Universidade não tinha mecanismos de 

verificação quanto a isto, não sei se agora tem. No meu entender, os alunos 

tiveram e absorveram todo o arcabouço de conhecimentos pedagógicos inerentes 

a cada curso. As habilidades didáticas e conceituais foram cumpridas, dentro das 

condições vigentes. Agora, se esses conhecimentos ajudaram ou não na 

transformação da realidade de seus locais de origem, não posso afirmar. 

(MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA W, 2018).  
 

Pode-se apreender das respostas, que o PRONERA/UESB não possuía mecanismos de 

acompanhamento junto aos Beneficiários egressos em relação se os mesmos desenvolveram ou 
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não competências para atuarem de forma propositiva nos assentamentos e/ou localidades de 

origem. As afirmativas evidenciam também, na opinião dos respondentes, que os Beneficiários 

desenvolveram as competências pedagógicas e acadêmicas inerentes à matriz curricular 

ministrada em cada curso, porém, o Programa não dispunha de mecanismos que pudessem 

conjugar o arcabouço teórico ministrado e apreendido com a aplicação prática em suas 

localidades. 

O PRONERA/UESB, atrelado aos princípios norteadores do Programa a nível nacional, 

procurou, em suas ações pedagógicas e acadêmicas, capacitar os sujeitos do campo para o 

fortalecimento e avanço do conhecimento educacional, com consequências sociais que viessem a 

promover a transformação em suas localidades.  

Os estudos e as reflexões teóricas, em todos os níveis educacionais, pressupõem a 

necessidade do sujeito da aplicação da práxis na busca da compreensão prática da ação 

transformadora, em detrimento de ações de ordem simplesmente utilitarista. Sobre essa reflexão, 

Marx e Engels (2001) afirmam que: 

 

A questão de atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma 

questão teórica, mas sim uma questão prática. É na práxis que o homem precisa 

provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade do seu pensamento. 

A discussão sobre a realidade ou a irrealidade do pensamento – isolado da práxis 

– é puramente escolástica. (MARX; ENGELS, 2001, p. 100). 

 

Os referidos autores desenvolvem as argumentações acerca da práxis no MHD em que 

esta deve se tornar eminentemente transformadora e de notória relevância para o empoderamento 

dos sujeitos Beneficiários, por intermédio da sua emancipação libertadora e dos demais sujeitos 

que compõem suas localidades. O MHD se apresenta como a lógica dos contrários no seu 

movimento, na trajetória dos Beneficiários e nos embates com embasamento crítico em prol da 

justiça social. (ROSSI, 2014). 

Com aporte em Barbosa (2014), o Programa, apesar de não ter dado evidências do 

processo transformador nas localidades dos educandos, coloca-se diante de princípios formativos 

fundamentados na transformação individual e social capazes de propor, mesmo que de forma 

superficial, um novo modelo de projeto político com características emancipatórias, propiciando 

o estímulo para que haja um despertamento dos educando, no sentido de legitimar ações contra o 

conformismo junto às classes dominantes.  
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Na etapa final das entrevistas com os membros da Equipe Técnica, foi abordada pelo 

pesquisador a seguinte proposição: “Pode-se afirmar que o ato de educar é um desafio social. Na 

sua concepção, pode-se afirmar também que o PRONERA/UESB é um instrumento mobilizador 

no sentido de contribuir para a redução dos níveis de alienação educacional dos sujeitos 

atendidos? Comente a resposta”. Na entrevista realizada com os respondentes “W”, “X” e “Z”, 

foram emitidas as seguintes respostas: 

 

A concepção de alienação social é muito relativa. O que é alienação para um 

pode não ser para outro. Infelizmente, eu acredito que esses sujeitos, eles são 

inclusive, potencializados a serem alienados socialmente, uma vez que só é dada 

para eles uma visão de horizonte, como horizonte de teorias que são implantadas 

a qualquer custo, de forma vertical, inclusive, sem debate e sem diálogo, e aí 

acaba tendenciado para concepções de ideologias políticas e partidárias cegas, 

sem crítica, de forma descabida e sem debate. (MEMBRO DA EQUIPE 

TÉCNICA W, 2018).  

 

Sim. Com certeza. O Programa atende muito bem a sua função principal, que é 

levar educação para jovens e adultos que não têm oportunidade de estudar nas 

suas localidades. O Programa oportuniza e contribui para que esse público 

atendido tenha um mundo de conhecimentos para o enfrentamento da sociedade 

em que vivemos. (MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA X, 2018).  

 

Acredito que o PRONERA e o PRONERA/UESB sejam forte instrumento no 

sentido de procurar reduzir os índices de analfabetismo e de avanço na vida 

acadêmica dos beneficiários atendidos. Acredito também, que o 

PRONERA/UESB vem cumprindo esse papel. Com relação a redução dos níveis 

de alienação é complicado afirmar. Tenho comigo que a educação acadêmica em 

geral é fator importante para que o indivíduo busque e consiga sua ascensão 

econômica e social, com ampliação dos conhecimentos relacionados às questões 

políticas, econômicas e culturais. Resumindo: não podemos afirmar se realmente 

a alienação educacional na sua essência foi superada. (MEMBRO DA EQUIPE 

TÉCNICA Z, 2018).  
 

A Educação do Campo, por intermédio do PROENRA/UESB, sempre se fez presente, de 

forma direta ou indireta, nas demandas e pautas empreendidas pelos movimentos sociais e 

sindicais, nas ações que pautassem a defesa de uma educação formativa e contextualizada para os 

entes do campo, com o objetivo de que os mesmos transformem a realidade em que vivem 

ancorados em uma educação que promova a transformação, em nível de conhecimentos 

adquiridos e de pressupostos teóricos que propiciem a estes sujeitos compreensão do processo de 

alienação presente em grande parcela na educação formal. (LÉLIS, 2015). 



180 

 

Nesta perspectiva, a educação formal vem cumprindo papel essencial na formação dos 

sujeitos em relação à solidificação dos mesmos na hierarquia social vigente, induzindo na 

adequação de suas condutas alienantes, não somente em relação à educação, mas também 

relacionadas às suas práticas sociais e políticas. O PRONERA/UESB vem promovendo, de certo 

modo, ainda que de forma diminuta, a ruptura dessa lógica capitalista proposital de alienação e 

conformação dos sujeitos, transversalmente por meio de uma educação que utiliza instrumentos 

pedagógicos adquiridos, que possam colaborar para suplantar o processo de alienação instalado 

na prática educacional formal. (Ibid.). 

Mészáros (2005) aponta que,  

 

[...] o papel da educação é soberano, tanto para elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como 

para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação 

de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. (MÉSZÁROS, 2005, p. 

65). 

 

Severino (1996, p. 07) reafirma a proposição acima exposta, ratificando que “[...] A 

alienação não é uma situação da consciência especulativa, mas uma condição histórica, presente 

na relação do homem com a propriedade dos meios de produção de sua existência”. Desse modo, 

o pensamento, sendo a representação ativa da consciência, tem determinação nas “[...] condições 

materiais de produção da existência, das formas de intercâmbio e de cooperação, nascendo as 

ideias da atividade material do homem e não de sua atividade mental”. 

Os cursos do PRONERA/UESB apresentam como características básicas e similares a 

participação efetiva de alguns sujeitos do campo que militam em movimentos sindicais e sociais 

que detêm, de certo modo, conhecimentos acerca do processo de dominação e alienação existente 

na sociedade capitalista, tendo, de certo modo, conhecimentos de que uma educação 

transformadora, a exemplo do PRONERA/UESB, pode propiciar condições de conscientização 

desses sujeitos através do processo formativo que influencie, de certa forma, em suas identidades 

camponesas.                
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5.4.3 Entrevistas com os Professores 

 

Em consonância com as entrevistas realizadas com a Equipe Técnica, o pesquisador 

entrevistou três (03) Professores que atuaram diretamente nos cursos do PRONERA/UESB no 

recorte temporal proposto nesta pesquisa, para que as percepções destes atores (sujeitos) acerca 

das temáticas abordadas fossem verificadas e analisadas, em conformidade com o método de 

análise adotado na pesquisa. 

Objetivando apreender e analisar de forma mais ampla e crítica as percepções 

apresentadas pelos Professores, o pesquisador optou por considerar nesta análise os mesmos 

questionamentos que foram apresentados à Equipe Técnica, em virtude do grau de similaridade e 

relevância apresentados nas perguntas e nas respostas proferidas nas entrevistas semiestruturadas, 

na vertente teórica e histórico-estrutural da dialética, objetivando entender o fenômeno estudado 

de acordo com a natureza da informação prestada. 

Foi perguntado aos Professores “L”, “M” e “N”, “Qual a sua avaliação sobre o 

PRONERA, política pública voltada para a Educação do Campo?” e as seguintes respostas foram 

emitidas: 

 

O PRONERA é um programa de vital importância para os sujeitos do campo. É 

uma política pública que surgiu dos embates e pressões de grupos da sociedade 

civil organizada, em prol de uma população excluída e marginalizada em relação 

à educação. (PROFESSOR L, 2018). 

 

Acho de suma importância, pois proporciona ao homem do campo a 

oportunidade de uma educação de qualidade. (PROFESSOR M, 2018). 

 

Faço uma avaliação extremamente positiva. É uma política pública de Estado, 

gestada a partir das lutas e contradições dos sujeitos que defendiam e defendem 

uma política de Educação do Campo nas áreas de Reforma Agrária. 

(PROFESSOR N, 2018). 

 

O direito à Educação do Campo, através da materialização dos cursos oferecidos pelo 

PRONERA, representa a dependência em relação ao Estado capitalista, com vertente neoliberal, 

para a sua concretização. Esta dependência é evidenciada, sobretudo, pela redução recente do 

aporte orçamentário e financeiro do Estado para as iniciativas direcionadas para a Educação do 

Campo, a exemplo do PRONERA/UESB.  
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Para além das dificuldades orçamentárias e financeiras apresentadas, o PRONERA/UESB 

representa também a materialização das políticas públicas de Estado na concretização dos direitos 

dos sujeitos oriundo do campo, em que a “percepção dos atores políticos de que existem 

problemas que precisam ser solucionados ou atendidos pelo Estado, mas que devem ser sociais, 

ou seja, atingem ou são de interesse de um segmento significativo da sociedade [...]” 

(SCARLATTO; GENTILINI, 2016, p. 27). 

As respostas dos Professores entrevistados evidenciam, de forma cabal, a importância e 

relevância do PRONERA e do PRONERA/UESB como a consolidação de uma política pública 

de Estado que atende aos anseios educacionais dessa parcela da população do campo. As 

referidas respostas vêm ratificar a aprovação da execução do Programa na UESB em consonância 

com o que fora respondido pela Equipe Técnica entrevistada, depreendendo que o 

PRONERA/UESB proporcionou a garantia de direitos à educação dos sujeitos carentes de 

acessarem o ensino público pelas vias do Estado, o qual desempenhou seu papel constitucional na 

oferta deste serviço público. 

Na sequência das entrevistas com os Professores, foi solicitado que os mesmos 

expressassem sua avaliação em relação à implementação do PRONERA na UESB. O Professor 

“L” assim expressou: 

 

Faço uma avaliação bastante positiva. A partir do momento que o Programa foi 

implementado, cumpriu sua tarefa de acordo com as demandas apresentadas 

pelo INCRA, movimentos e, sobretudo, os beneficiários. (PROFESSOR L, 

2018). 
 

Na mesma linha de raciocínio do entrevistado “L”, o Professor “M” emitiu o seu parecer 

sobre a implementação do Programa na UESB de forma bastante positiva, conforme comprovado 

em sua fala. 

 

De forma positiva. Entendo que o Programa proporcionou um avanço social para 

os beneficiários e para a academia, no sentido de entender a importância na 

formação acadêmica dos sujeitos, muitas vezes, excluídos de oportunidades de 

estudo como a que o Programa oferece. (PROFESSOR M, 2018). 
 

O respondente “N” ressaltou o caráter positivista do Programa ao afirmar que: “Avalio de 

forma satisfatória, em conformidade com o que fora proposto e realizado. Beneficiou, através da 

educação, jovens e adultos de diversas localidades do Estado”. (PROFESSOR N, 2018). 
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Os sujeitos beneficiados pelo PRONERA/UESB reivindicam não somente seus direitos 

em relação às suas demandas campesinas, mas também o direito e acesso a uma proposta 

educacional que propicie aquisição e/ou elevação do nível educacional dessas minorias, com 

reflexos diretos na elevação da qualidade de vida, por intermédio da garantia e efetivação deste 

direito constitucional à educação como política pública. 

O PRONERA/UESB está inserido como práxis de uma proposta de educação inovadora 

da prática educativa que proporciona o atendimento aos sujeitos que demandam e lutam por uma 

Educação do Campo consolidada a partir da concepção de uma vertente do Programa na UESB. 

Esta práxis promove a construção de uma metodologia de ensino baseada no movimento de ação-

reflexão-ação, impactando positivamente na expectativa de transformação da realidade destes 

sujeitos, em consonância com a dinâmica do ensino e da aprendizagem proposta para os 

Beneficiários. (ARAÚJO; ALVES, 2008). 

O PRONERA/UESB está inserido e consolidado no propósito educacional com a função 

de desenvolver e aprimorar a capacidade acadêmica e técnica dos educandos, cultivando e 

desenvolvendo suas habilidades para então, conhecer e analisar o cenário político, social e 

econômico, com o propósito de que os sujeitos Beneficiários tornam-se sujeitos da luta social no 

sistema capitalista. 

Foi perguntado aos entrevistados sobre os entraves e ameaças para o desenvolvimento das 

ações propostas pelo PRONERA/UESB. Segundo a ordem cronológica das entrevistas, o 

Professor “L” e “M” teceram os seguintes comentários: 

 

Acho que os entraves e ameaças seriam mais externos. As recentes mudanças 

ocorridas no Governo Federal impactaram por demais o PRONERA, em todos 

os Estados. Houve uma redução drástica nos cursos conveniados e no volume de 

recursos financeiros disponibilizados. (PROFESSOR L, 2018). 

 

Citaria vários: falta de política de incentivo por parte dos entes governamentais 

federais; desmobilização dos movimentos sociais e da FETAG; desmobilização 

dos Colegiados Estaduais do PRONERA; redução dos recursos financeiros 

destinados para o PRONERA, dentre outros. (PROFESSOR M, 2018). 
 

Em total consonância com as respostas das entrevistas acima destacadas, notadamente em 

relação à questão orçamentária e financeira do Programa, o entrevistado “N” fez o seguinte 

relato: “Acho que a existência e a liberação de recursos financeiros por parte do INCRA. Sem 

dinheiro, não tem programa”. (PROFESSOR N, 2018). 
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A convergência nas falas dos entrevistados acerca da redução e liberação dos recursos 

financeiros relacionados ao PRONERA/UESB representam, de fato, os principais entraves e 

ameaças do Programa, situação esta constatada e ratificada nas falas dos membros entrevistados 

da Equipe Técnica. 

O entrevistado “M” destaca como entrave e ameaça a desmobilização dos movimentos 

sociais e da FETAG e dos Colegiados Estaduais do PRONERA. Quando o referido entrevistado 

destaca a desmobilização dos movimentos parceiros nos projetos executados pela UESB, o 

mesmo se refere a uma situação pontual ocorrida quando da execução de alguns convênios em 

que estes parceiros apresentaram dificuldades na apresentação das demandas totais, a qual 

competia a cada movimento em relação aos Beneficiários a realização das matriculas para 

determinado curso.  

Em relação à desmobilização dos Colegiados Estaduais, assim que o Governo Temer 

assumiu houve um completo arrefecimento das ações concernentes ao PRONERA, notadamente 

em relação aos recursos orçamentários e financeiros que eram disponibilizados para o Programa, 

proporcionando uma completa desmobilização dos Colegiados Estaduais no tocante aos 

encaminhamentos administrativos, acadêmicos, pedagógicos e legais, junto às universidades e os 

movimentos sociais e sindicais parceiros para a apresentação e pactuação de novos convênios. 

Dessa forma, a UESB foi afetada diretamente com os pressupostos do Estado mínimo 

socialmente e das políticas neoliberais. 

Assim, o PRONERA/UESB, diferentemente das dificuldades, ameaças e entraves 

existentes em outras IES, como a baixa frequência dos Beneficiários, deficiência no transporte, 

infraestrutura não adequada, dentre outros, em que a Educação do Campo é tratada com total 

descaso, apresentou transtornos de ordem externa às suas ações administrativas, acadêmicas e 

pedagógicas em alguns momentos, em relação ao não cumprimento por parte dos atores INCRA e 

do Governo Federal quanto aos prazos estipulados para os repasses financeiros relacionados aos 

convênios pactuados.  

Foi perguntado aos entrevistados se os mesmos consideram que os Beneficiários 

desenvolveram competências para mudar a realidade de suas localidades de origem. Os 

respondentes relataram que:  
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É muito difícil afirmar. Não temos como mensurar se sim ou se não. A mudança 

de uma realidade envolve principalmente fatores de ordem social e econômica 

de cada pessoa e da coletividade. (PROFESSOR L, 2018). 

 

Através dos conhecimentos acadêmicos apreendidos, os beneficiários poderiam 

aplicá-los nas vivências das suas vidas práticas e profissionais, seja em suas 

localidades ou em outros espaços de convivência social. Se efetivamente 

aplicaram esses conhecimentos nas suas comunidades e, caso afirmativo, se 

houve ou não mudanças, não temos como afirmar. (PROFESSOR M, 2018). 

 

Não sei dizer. Os cursos proporcionam a aquisição dos conhecimentos 

pedagógicos. Se os estudantes aplicaram ou não estes conhecimentos junto as 

suas localidades, cabe à UESB verificar se sim ou não. (PROFESSOR N, 2018). 
  

Analisando as respostas emitidas, os Professores reafirmam o que os membros da Equipe 

Técnica já haviam relatado, ou seja, infelizmente, o PRONERA/UESB não possui mecanismos 

para acompanhar as ações dos Beneficiários egressos nas suas localidades. Ademais, a análise das 

respostas reafirma que os Beneficiários adquiriram o arcabouço de conhecimentos pedagógicos e 

acadêmicos necessários para aplicá-los em suas localidades de origem, de acordo com a formação 

técnica recebida nos cursos realizados. 

Concluindo as entrevistas com o corpo docente, o pesquisador formulou a mesma 

pergunta direcionada à Equipe Técnica: “Pode-se afirmar que o ato de educar é um desafio social. 

Na sua concepção, pode-se afirmar também que o PRONERA/UESB é um instrumento 

mobilizador no sentido de contribuir para a redução dos níveis de alienação educacional dos 

sujeitos atendidos? Comente a resposta”. E, para esse questionamento, foram emitidas as 

seguintes respostas: 

 

Sim. O PRONERA proporciona aos seus Beneficiários a aprendizagem formal 

que propicia ao ser social vislumbrar novos horizontes para além dos 

conhecimentos acadêmicos adquiridos. De certo modo, pode contribuir para a 

redução dos níveis de alienação impostos pela sociedade em que vivemos. 

(PROFESSOR L, 2018). 

 

Pode-se afirmar que sim. Os cursos do PRONERA possibilitam sim esse 

instrumento, na medida em que eleva o nível educacional dos sujeitos atendidos, 

de acordo com suas carências educacionais e culturais. (PROFESSOR M, 2018). 

 

Sim, pois leva a educação a um público pouco favorecido, que muitas vezes, não 

teria condições de fazer uma alfabetização, um curso de Ensino Médio. O 

processo educativo, seja ele qual for, propicia à pessoa uma visão de mundo 

diferenciada, entendendo com maior clareza o que ocorre nas relações sociais. 

(PROFESSOR M, 2018).   
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As respostas apresentadas pelos Professores apresentam caráter de unicidade em relação 

às apresentadas pela Equipe Técnica na medida em que estes entenderam que os sujeitos 

beneficiados com os cursos do PRONERA/UESB poderiam ter, de certo modo, mesmo não 

havendo unicidade nas respostas, condições de serem conscientizados no seu processo formativo 

crítico, além de influenciar positivamente em suas identidades, como sujeitos camponeses. 

Desse modo, segundo os Professores, o PRONERA/UESB proporciona aos Beneficiários, 

condições necessárias de se mobilizarem interna e externamente para contribuírem com a redução 

dos níveis de alienação educacional existentes, em detrimento das propostas e ações constantes 

dos atores governamentais que procuram imprimir medidas de controle aos professores e alunos 

do ensino público, por intermédio de normatizações de cunho acadêmicos e pedagógicos. 

Nesta perspectiva, Marx (2004, p. 81), assevera que “[…] o burguês entende por educação 

[…] a memorização dos princípios burgueses, e que no fim das contas a burguesia não tem os 

meios, nem vontade, de oferecer ao povo uma verdadeira educação”. 

O Estado capitalista impõe a prática da aquisição de conhecimentos a professores e alunos 

por dentro das estruturas preestabelecidas pelo sistema educacional vigente no país, impedindo, 

de certo modo, que potencialidades e ações dos docentes e alunos sejam expressas em outras 

vertentes da sociedade que não seja a escola.  

Na análise até então realizada, o PRONERA/UESB vem enfrentando e rompendo, em 

conformidade com as condições objetivas do Programa, com a lógica da alienação do sistema 

capitalista e mercadológico em relação à educação pública, constituída historicamente nas 

relações capitalistas entre a escola e a sociedade, sem que haja a oferta e a possibilidade de que os 

educandos adquiram conhecimentos para por em prática ações que possibilitem o entendimento 

amplo da realidade social. 

 

5.4.4 Entrevistas com os Beneficiários 

 

Finalizando a etapa das entrevistas, o pesquisador ouviu três (03) estudantes que 

concluíram cursos do PRONERA/UESB em períodos distintos, no o intuito de verificar a 

percepção dos mesmos acerca das questões de ordem pedagógica, acadêmica, administrativa e 

social inerentes a este Programa no marco temporal proposto na pesquisa. 
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Objetivando preservar a identidade de cada Beneficiário entrevistado, o pesquisador 

utilizou também de símbolos (letras), conforme sistemática empregada para a Equipe Técnica e 

os Professores, para identificar as respostas dadas por cada aluno, atribuindo-se uma ordem 

aleatória nas respostas apresentadas.  

Seguindo a metodologia das perguntas e respostas que o pesquisador entendeu como 

sendo de maior relevância a serem destacadas nesta pesquisa, de acordo com os objetivos geral e 

específicos elencados, bem como para maior compreensão da empregabilidade e análise do 

método do MHD e suas categorias, foi perguntado aos Beneficiários “R”, “S” e “T”: “Qual a sua 

avaliação sobre o PRONERA/UESB, política pública voltada para a Educação do Campo?” e os 

mencionados entrevistados asseveraram que:  

 

Acho que o PRONERA é um Programa que veio atender as necessidades de 

carência educacional para o público que reside no campo e que, muitas vezes, 

não tem oportunidade de estudar nas suas localidades. (BENEFICIÁRIO R, 

2018).   

 

Muito positiva. Já conhecia o PRONERA antes de iniciar o curso. É um 

Programa muito bom e que beneficia várias pessoas, tanto jovens como adultos. 

(BENEFICIÁRIO S, 2018).   

 

O PRONERA é muito importante para a formação curricular e profissional dos 

que necessitam. Representa um ganho para o público mais carente que não tem 

como ingressar em um curso regular. (BENEFICIÁRIO T, 2018).   

 

As respostas emitidas pelos Beneficiários entrevistados ratificam ainda mais o 

reconhecimento e a importância do PRONERA enquanto política pública direcionada para a 

Educação do Campo, como oportunidade de aquisição de conhecimentos e na profissionalização 

destes Beneficiários e seus familiares.  

O PRONERA, por meio do grande número de Beneficiários que foram atendidos pelo 

Programa desde a sua criação, representa a principal oferta de cursos em diversas modalidades 

para jovens a adultos oriundos do campo no país, propiciando que estes sujeitos beneficiados 

ampliem seus potenciais intelectuais e profissionais em relação à realidade apresentada pelo 

sistema do capital, através da inclusão destes sujeitos no mundo das relações de trabalho, 

garantindo também, sua inclusão social e a manutenção neste sistema. 

O Programa, como política pública, tem influenciado de forma expressiva, que os 

Beneficiários permaneçam no campo após concretizado o processo de aprendizagem, subsidiados 
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pelos conhecimentos adquiridos para que possam ser aplicados em novas possibilidades e 

diretrizes concretas, com visão mais abrangente das demandas sociais propostas, entendendo seus 

direitos enquanto sujeitos oriundos de assentamentos de áreas da Reforma Agrária e do Crédito 

Fundiário do Estado da Bahia.      

No arcabouço das perguntas de caráter social, o pesquisador procurou identificar junto aos 

entrevistados se os mesmos consideravam que desenvolveram competências para mudar a 

realidade de suas localidades. Os Beneficiários responderam da seguinte forma: 

 

Eu não tenho como afirmar ou negar. No meu caso, me ajudou como 

profissional junto à minha localidade. Me ajudou como profissional. 

(BENEFICIÁRIO R, 2018).   

 

Afirmaria que não. Os cursos cumpriram o seu papel na parte pedagógica e 

profissional, porém, socialmente, não. (BENEFICIÁRIO S, 2018).   

 

No meu caso não. Assim que terminei o curso, comecei a trabalhar e a estudar 

fora da minha localidade. (BENEFICIÁRIO T, 2018). 
 

Analisando cada resposta emitida, pode-se buscar e atestar certa convergência nas 

afirmativas em relação ao pleno atendimento dos Beneficiários do PRONERA/UESB, no tocante 

ao aproveitamento dos ensinamentos teóricos recebidos para aplicação e desenvolvimento de seu 

exercício profissional.  

Percebe-se claramente que os respondentes entenderam a pergunta na vertente social da 

questão apresentada quanto às possíveis mudanças na realidade de suas localidades, ou seja, os 

sujeitos Beneficiários adquiriram competências a serem aplicadas para mudar a realidade social 

de seus locais de origem que, no decorrer da história do modelo capitalista ficou à margem de 

políticas públicas deste tipo. 

O PRONERA e o PRONERA/UESB tornaram-se marcos consolidados no esforço por 

uma Educação do Campo que seja atrelada a outras demandas em prol das transformações que 

possam assegurar melhorias educacionais, sociais e econômicas na vida dos sujeitos do campo, 

diretamente por esta política pública com viés harmônico, em conformidade com as realidades 

em que estes sujeitos foram protagonistas por meio do caráter pioneiro e revolucionário dos 

movimentos sociais, os quais contribuíram diretamente para a implementação deste Programa 

(CALDART, 2002a). Análogo a estas afirmativas, Souza Júnior (2010), elucida que: 
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O processo revolucionário não é um raio no céu azul, nem mero ato de vontade 

dos indivíduos, muito embora a dimensão subjetiva não se subestime, inclusive 

porque é, ela mesma, o objeto da ação pedagógica. Mas aquele processo é antes 

forjado pelas condições históricas concretas da sociedade capitalista e, tal como 

se tem considerado aqui, toda a vida social cotidiana, a constituição, 

desenvolvimento e transformação das diversas formações sociais constituem um 

amplo processo de educação. Deste modo, para ser considerada como processo 

educativo, tem de ser vista antes como um processo dentro de outro processo 

maior e mais amplo. (SOUSA JÚNIOR, 2010, p. 29). 
 

Na fala do referido autor, na visão marxista, entende-se que o PRONERA/UESB deveria 

trazer perspectivas de uma revolução interna para os Beneficiários atendidos, em que, estes 

Beneficiários almejariam uma proposta de caráter, de certo modo revolucionário, com aspectos 

na transformação social e educativa em direção a uma proposta revolucionária mais abrangente. 

(Ibid.).   

Em conformidade com Cury (1986), deve-se considerar que, quando da análise por parte 

das respostas apresentadas pelos entrevistados da Equipe Técnica à luz da categoria contradição 

do MHD da mesma pergunta realizada, o pesquisador entendeu que a categoria mediação 

proporciona o suporte teórico necessário para uma análise mais aprofundada acerca da temática 

abordada. Esta categoria é anunciada através dos fenômenos que a constitui, compondo um 

conjunto de relações contraditórias vinculadas diretamente ao fator temporal analisado. Cury 

(Ibid.) relata que a mediação dos fatos sociais possui conexão direta na manutenção da existência 

real com a dialética sendo que,  

 

[...] Essa categoria deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao pensamento. 

Enquanto relativa ao real, procura captar um fenômeno ao conjunto de suas 

relações com os demais fenômenos e no conjunto das manifestações daquela 

realidade de que ele é um fenômeno mais ou menos essencial. [...] A história é o 

mundo das mediações. E a história, enquanto movimento do próprio real, 

implica o movimento das mediações. Assim, elas são históricas, e, nesse sentido, 

superáveis e relativas. Enquanto relativas ao pensamento, permitem a não 

petrificação do mesmo, porque o pensar referido ao real se integra no 

movimento do próprio real. (CURY, 1986, p. 43). 

 

Essas premissas sugerem que, quando se propõe a investigar se os Beneficiários do 

PRONERA/UESB desenvolveram competências durante os cursos realizados para influírem nas 

suas localidades de origem, faz-se necessário entender a totalidade como síntese de diversas 

situações que estão em conexão, cujo movimento da mediação admite o entendimento da relação 
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dialética entre o particular (o PRONERA/UESB como política social) e o geral (as localidades 

dos educandos como vertente da sociedade).  

Nesse sentido, tendo como afirmativa de que os Beneficiários poderiam ter realizado 

ações e proposições sociais em suas comunidades através dos conhecimentos adquiridos, a 

mediação, como categoria metodológica, apresentar-se-ia como a capacidade de apreensão da 

realidade vivenciada pelos Beneficiários durante a sua formação teórica, que seria ou poderia ser 

modificada como instrumento de transformação das suas realidades de origem, caso houvessem 

desenvolvido o senso crítico para o enfrentamento dos problemas existentes nas suas localidades.  

Sendo assim, nos relatos coletados junto aos entrevistados, é correto assegurar que o 

PRONERA/UESB cumpriu sua função acadêmica e pedagógica, refletindo direta ou 

indiretamente na vida profissional dos Beneficiários, sem, contudo, ter proporcionado uma 

compreensão clara da estrutura social capitalista e mercantilista em que vivem, visto que a 

mediação seria também a categoria que proporcionaria o direcionamento para a práxis por meio 

de um processo direto, ativo e dinâmico, desenvolvido nas múltiplas determinações entre esses 

sujeitos atendidos, as instituições e a sociedade.  

Outro aspecto nevrálgico e correlato ao acima exposto envolvendo o PRONERA/UESB é 

o fato de como o Programa vem acompanhando a vida acadêmica e profissional dos alunos 

egressos. No sentido de aprofundar nesta temática, o pesquisador endereçou a seguinte pergunta: 

“Já prestou algum tipo de informação para subsidiar as gestões do PRONERA/UESB em relação 

ao acompanhamento de possíveis transformações ocorridas na vida dos estudantes egressos 

(discentes que concluíram o curso)?”. Seguindo a ordem de respostas atribuídas aos 

entrevistados, foram asseguradas as seguintes afirmativas:  

 

Não. Nunca fui procurada pela UESB para prestar qualquer tipo de informação. 

(BENEFICIÁRIO R, 2018). 

 

Não. Conheço o funcionamento do PRONERA/UESB e afirmo que ele não 

realiza esse tipo de ação, infelizmente. (BENEFICIÁRIO S, 2018). 

 

Não. Não sei se esse acompanhamento existe. (BENEFICIÁRIO T, 2018). 

 

As respostas atestam que o PRONERA/UESB não dispõe de nenhum mecanismo ou 

instrumento de gestão para verificar e acompanhar a vida dos egressos no pós-curso. Uma 

política pública como o referido Programa necessita de continuada avaliação sistemática com os 
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egressos, constituindo um instrumento sólido para verificar os resultados alcançados, bem como 

subsidiar os gestores internos do Programa e os atores governamentais que formulam as políticas 

públicas sociais, com dados e indicadores que propiciem avaliações consistentes em prol de um 

gestão pública mais eficaz e eficiente. 

Um Programa de Estado implementado e consolidado como o PRONERA/UESB 

representa ações governamentais e sistemáticas deste Estado chamado provedor ou providência, 

através da implementação de estratégias administrativas, orçamentárias e financeiras que estão 

contidas no escopo das metas orçamentárias e sociais, previamente especificadas e direcionadas 

para o pleno atendimento das demandas de determinado público.  

Nesta perspectiva, o acompanhamento e a avaliação de programas como o 

PRONERA/UESB representam não somente as ações dos gestores em identificar e analisar se 

determinados indicativos de resultados acadêmicos, pedagógicos e profissionais previstos quando 

do planejamento foram ou não alcançados. Também envolve análise criteriosa por parte dos 

gestores internos do Programa sobre a sua própria natureza social em um contexto macro, 

relacionado a todo processo de concepção, implantação e implementação e o papel dos atores 

governamentais que planejam nos mais diversos núcleos a garantia da dotação orçamentária e 

financeira que será aplicada, com propósito principal de atender as deficiências acadêmicas, 

profissionais e sociais dos Beneficiários atendidos.  

Diante do exposto, o PRONERA/UESB já deveria ter implementado sistema de gestão de 

acompanhamento com o objetivo de verificar as transformações ocorridas na vida dos 

Beneficiários egressos, no aspecto acadêmico, profissional e social, cabendo salientar que os 

egressos de programas governamentais com vertente nas políticas públicas de caráter social, 

constituem sujeitos com expressiva relevância para o pleno entendimento de como este Programa 

realiza sua articulação com a sociedade. Nessa perspectiva, os estudantes egressos do 

PRONERA/UESB constituem-se como um manancial de informações que pode subsidiar, de 

maneira direta, aos atores internos e externos e ao Programa na readequação do desenho da 

gestão pública.   

O pesquisador abordou junto aos entrevistados Beneficiários acerca da participação dos 

mesmos na formulação e planejamento dos cursos de formação e capacitação para os Professores 

que ministrariam aulas nos cursos do PRONERA/UESB. Sobre esta temática, os Beneficiários 

redarguiram que: 
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Não. Não tenho nenhum conhecimento sobre a participação de alunos no 

planejamento dos cursos. (BENEFICIÁRIO R, 2018). 

 

Não. Só se houve alguma mudança recente. (BENEFICIÁRIO S, 2018). 

 

Acho que não. Não tenho conhecimento sobre esse assunto. (BENEFICIÁRIO 

T, 2018). 
 

A Educação do Campo sempre pautou na ruptura de paradigmas relacionados às nuanças 

da educação formal que ocorre nas práticas de ensino focadas na escola, nas práticas dos docentes 

que nos parecem propositivos políticos-pedagógicos, cujos sujeitos partícipes desse processo 

apresentam substrato de exclusão em relação às identidades e a consciência política dos 

beneficiados, com as práticas pedagógicas aplicadas na educação formal. (SOUZA, 2008). 

Com aporte em Fernandes e Molina (2004 apud MOLINA; JESUS, 2004), o processo 

teórico e prático aplicado pela Educação do Campo objetiva permitir aos seus Beneficiários a 

compreensão da realidade que compreende, de forma igual, a relação de interdependência entre o 

campo e a cidade apresentada pelo modelo capitalista vigente para que estes possam, de acordo 

com suas possibilidades de engajamento e ação como sujeitos sociais esclarecidos, ser 

protagonistas na consolidação de suas identidades culturais e saberes, entendendo e contrapondo 

aos paradigmas da ação capitalista nas diversas formas em que se apresentam, na diferenciação 

entre as propostas da Educação Rural e a Educação do Campo.   

Caldart (2007) referenda a análise acima exposta e estabelece acerca da Educação do 

Campo e, consequentemente, o PRONERA/UESB que:  

 

A materialidade educativa de origem da Educação do Campo está nos 

processos formadores dos sujeitos coletivos da produção e das lutas 

sociais do campo. Por isso, ela desafia o pensamento pedagógico a 

entender esses processos, econômicos, políticos, culturais, como 

formadores do ser humano e, portanto, constituintes de um projeto de 

educação emancipatória, onde quer que ela aconteça, inclusive na escola. 

(CALDART, 2007, p. 01). 

 

Nas afirmativas de Lacki (2005), o processo formativo da Educação do Campo carece de 

um projeto educacional distinto, juntamente com docentes que atuem de forma efetiva em 

consonância com a realidade dos sujeitos atendidos, objetivando que os procedimentos 

intrínsecos que, na maioria das situações, subsidiam os alunos para uma oposição madura e 
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consciente, apropriando-os ao meio e às condições em que vivem para que possam entender e 

assimilar aspectos formativos, de acordo com as suas condições objetivas. O contraponto desses 

novos paradigmas devem se fazer presentes no dia a dia da prática escolar, através dos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos mediados pelos docentes para que os sujeitos os 

assimilem durante seus processos formativos, muitas vezes, para além das formações, 

autoformações, capacitações e reelaboração de saberes realizadas antes e durante os cursos 

vinculados à Educação do Campo e, mais diretamente, do PRONERA/UESB. (NUNES, 2001). 

Através das representações dos entrevistados, depreende-se que os Beneficiários dos 

diversos cursos já realizados nunca participaram de nenhum curso para o planejamento, formação 

e capacitação dos Professores. As práticas pedagógicas vinculadas às formações e capacitações 

dos docentes devem estar sempre lastreadas no aluno, o qual possui, na sua grande maioria, 

habilidades e competências para participar e opinar, ativamente, nos processos decisórios, 

contribuindo e evidenciando suas potencialidades e vivências individuais para o planejamento e a 

execução da proposta pedagógica. 

O PRONERA/UESB necessita inserir os Beneficiários contemplados nos processos de 

planejamento, formação e capacitação dos Professores através do diálogo que os gestores do 

Programa devem ter com os alunos, em virtude de que a proposta metodológica de formação dos 

educadores que devem atuar nos cursos deste Programa está baseada na identificação e no 

estímulo das habilidades e competências socioeducativas dos Beneficiários, em meio à teoria e a 

prática (práxis). 

O desafio na atualidade para os professores, segundo Costa (2010, p. 02) é “compreender 

a importância do seu papel na sociedade capitalista, ele precisa de uma formação com nova 

práxis, em que ele possa desenvolver junto aos seus alunos uma educação crítica, reflexiva, 

emancipatória e cidadã”. 

Os Professores que atuam no PRONERA/UESB devem, dessa forma, objetivar o pleno 

desenvolvimento e as potencialidades dos sujeitos Beneficiários não só para que possam fazer 

frente às realidades do mercado de trabalho, mas acima de tudo, pautarem na formação plena 

como sujeitos sociais com conhecimento de causa, em detrimento das demandas sociais, 

políticas, econômicas e culturais apresentadas pelo modelo capitalista e mercantilista de produção 

do conhecimento ora vigente. (Ibid.).  
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Finalizando a etapa das entrevistas com os Beneficiários, o entrevistador elaborou a 

seguinte pergunta: “As aulas contribuíram para entender melhor o mundo e as relações de poder 

na sociedade? Comente a resposta”. Os entrevistados apresentaram as seguintes percepções: 

 

Acho que muito pouco. Durante as aulas foram tratados assuntos relacionados às 

disciplinas em si. Em relação às questões sociais e relação de poder, houve 

poucos comentários, sem aprofundamento. (BENEFICIÁRIO R, 2018). 

 

Não. As aulas contribuíram bastante na sua proposta pedagógica. Situação que 

não ocorreu em relação às questões sociais e políticas. (BENEFICIÁRIO S, 

2018). 

 
As aulas ajudaram bastante na compreensão de diversos assuntos. Em relação a 

essa pergunta, as aulas tratavam de forma superficial assuntos relacionados aos 

problemas sociais. (BENEFICIÁRIO T, 2018). 

 

Na sociedade capitalista em que o PRONERA/UESB está inserido, faz-se necessário 

destacar as exasperadas relações desta sociedade que poderiam ser ressaltadas e discutidas de 

forma ampla e imparcial entre os Professores e os Beneficiários, sobretudo, pelo fato de que estas 

relações afetam, de forma direta e constante, as relações sociais que ambos os sujeitos vivenciam 

diariamente.  

As afirmativas dos entrevistados evidenciam certa dissonância existente entre a proposta 

acadêmica e pedagógica do Programa com o seu papel social formativo dos sujeitos, atendidos na 

medida em que os Professores selecionados para atuarem nos cursos oferecidos possuíam o 

arcabouço de conhecimentos acadêmicos, pedagógicos e curriculares, demandados pelo 

Programa, além de possuírem, na sua maioria, conhecimentos inerentes às questões sociais 

envolvendo as realidades dos Beneficiários e suas relações com a sociedade capitalista. 

As relações de poder exercidas na maioria das sociedades capitalistas estão cristalizadas 

no ser social e na construção histórica destas relações, sendo que o Estado se apresenta como o 

maior representante deste poder, principalmente nas ações diretas e indiretas dos atores públicos. 

           Nessa perspectiva, Norberto Bobbio (1997) elucida que: 

 

O poder político é o poder público no sentido da grande dicotomia mesmo 

quando não é público, não age em público, esconde-se do público, não é 

controlado pelo público. Conceitualmente, o problema do caráter público do 

poder sempre serviu para pôr em evidência a diferença entre duas formas de 

governo: a república, caracterizada pelo controle público do poder e na idade 

moderna pela livre formação de uma opinião pública, e o principado, cujo 
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método de governo contempla inclusive o recurso aos arcana imperii, isto é, ao 

segredo de Estado que num Estado de direito moderno é previsto apenas como 

remédio excepcional. (BOBBIO, 1997, p. 28). 
 

Dentro desta ótica, os atores (sujeitos) partícipes do PRONERA/UESB devem ter a 

compreensão de que as múltiplas determinações do poder público ou privado se apresentam de 

forma constante e direta nas estruturas do arcabouço político, social e econômico, por intermédio 

de interesses puramente econômicos e políticos, concebidos nas diversas relações existentes entre 

os atores governamentais e sociais. 

Com fundamentação teórica em Marx (1987), o MHD fundamenta-se nas bases em que o 

método é materialista (concreto), histórico (com base na história) e dialético (pautado nas 

contradições), cujas matizes aceitam que a pergunta formulada e as respostas dadas possam 

analisar as ações reflexivas dos Professores e Beneficiários na prática social. Marx (Ibid., p. 16-

17), reafirma que na materialidade “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso”.  

As colocações do autor conduzem e reafirmam que, para que os Beneficiários do 

PRONERA/UESB possam entender melhor o mundo e as relações de poder na sociedade, há 

necessidade de que os mesmos absorvam conhecimentos teóricos e práticos de uma visão de 

mundo dissociada daquela empregada pelos métodos positivista e idealista, que mantêm sobre as 

relações sociais, o sistema capitalista. (Ibid.). 

Ainda de acordo com os pressupostos e fundamentos de Marx (Ibid.), deve-se considerar 

que o método do MHD realiza exame mais complexo e apurado do sistema social vigente, 

sobretudo, do sistema educacional empregado nas determinações teóricas e práticas da Educação 

do Campo e do PRONERA/UESB, evidenciando o movimento das forças produtoras e 

reprodutoras do conhecimento educacional na história social da Educação do Campo. 

Corroborando com esta análise realizada, Opolski e Leme (2016, p. 08), afirmam que “por isso, 

faz-se necessário o conhecimento dos fundamentos teóricos e dos métodos para a produção 

científica, para inserção no campo educacional e na prática docente”. 

Os Beneficiários do Programa poderiam e deveriam entender, de forma mais amplificada, 

que os atores políticos e sociais que gerenciam o Estado possuem interesses internos e externos 

que são compartilhados entre os demais atores partícipes do sistema capitalista (o povo), através 
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da implementação de paradigmas que ficam enraizados nas ações culturais deste sistema, com o 

objetivo de orientar a condução da sociedade.  

Em face dessa contingência, o PRONERA/UESB, através dos seus facilitadores 

(Professores), deveriam ter aprofundado, em conjunto com os Beneficiários, as relações de poder 

existentes no mundo e na sociedade capitalista, visto que os Professores representam nesse 

contexto, papel importante de protagonistas como atores/produtores e indutores do conhecimento 

que poderia ter sido assimilado e analisado pelos discentes, com posterior utilização em ações de 

transformação da realidade não apenas local, mas também, do Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se com a presente investigação entender e descrever as relações existentes entre 

a Equipe Técnica, Professores e Beneficiários em relação aos cursos realizados pelo 

PRONERA/UESB no período de 2004 a 2013, em torno da problemática envolvendo as 

percepções destes atores (sujeitos) no contexto das políticas públicas, notadamente a política de 

Educação do Campo, utilizando-se do referencial teórico do MHD e suas categorias de análise. 

Inicialmente, é pertinente ressaltar que todas as etapas do Estudo de Caso foram 

importantes no sentido de proporcionar a confiabilidade e validade necessárias quanto aos 

resultados obtidos na pesquisa. De tal modo, neste item final da Dissertação são apresentadas as 

principais conclusões resultantes da investigação que teve como diretriz orientadora a questão 

central de pesquisa, “Analisar o impacto das ações desenvolvidas pelo PRONERA na UESB, 

campus de Vitória da Conquista, no marco temporal de 2004-2013”. 

A opção pelo método de Estudo de Caso, possibilitou ao pesquisador analisar e 

compreender os aspectos relacionados com a flexibilidade na compreensão da implantação e 

implementação da trajetória do PRONERA/UESB no rol das políticas públicas de Estado, bem 

como as percepções dos três (03) atores/sujeitos em relação ao que este Programa representou 

para a transformação na vida dos Beneficiários atendidos. A utilização das pesquisas quantitativa 

e qualitativa propiciou a compreensão dos fenômenos complexos inerentes ao Ciclo das Políticas 

Públicas, suas tipologias, o papel dos atores governamentais e das práticas acadêmicas, 

administrativas e sociais, mediante o uso de questionários e entrevistas, tendo em vista o caráter 

de complemento e conexão entre as abordagens de cunho quanti/qualitativa que, em decorrência 

da dificuldade dos acontecimentos analisados, o pesquisador procurou pautar-se nas relações de 

consonância existentes entre o Estudo de Caso e o referencial teórico proposto. 

Ao longo deste trabalho, procurou-se restabelecer o histórico das políticas públicas 

direcionadas para a Educação do Campo na conjuntura da sociedade capitalista, mercantilista e 

neoliberal, evidenciando o surgimento do PRONERA como uma política de governo e 

posteriormente, como política de Estado. Percebeu-se a presença dos movimentos sociais e 

sindicais e seus colaboradores, como também o conjunto de atores governamentais que 

empreenderam ações políticas e sociais junto às instâncias governamentais e não governamentais 

que determinaram a formulação, implantação e implementação do PRONERA. Desse modo, o 
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Programa constitui-se como uma política pública de Estado com viés diferenciado das demais 

políticas educacionais, de caráter fortemente formal, implementada anteriormente para o campo, 

visto que a forma de criação do Programa e o seu campo de atuação respaldam esse caráter 

diferenciado. 

A criação e implementação de uma política de Educação do Campo como o 

PRONERA/UESB propiciou que a educação chegasse aos sujeitos excluídos e marginalizados do 

campo, objetivando a promoção da humanização desses atores (sujeitos) contemplados e 

atendidos em seus anseios, quanto a uma educação pública de qualidade em conformidade com as 

carências e demandas das suas condições sociais inerentes às suas localidades e assentamentos de 

origem, por intermédio da aplicação dos princípios norteadores da Pedagogia da Alternância. 

A conquista e implantação de uma política pública como o PRONERA e sua 

implementação e consolidação na UESB foi concebida por meio das demandas, pressões e lutas 

de um coletivo de sujeitos sociais que se organizaram nacionalmente em prol de uma política 

educacional que expressasse os aspectos contraditórios das classes envolvidas no processo. Não 

obstante, quando da implementação desta política pública de governo e, posteriormente de 

Estado, houve um processo de marcante contradição em virtude da interferência de organismos 

internacionais que intentaram inserir, direta ou indiretamente, propostas de cunho político e de 

valores sociais no Programa, cabendo aos sujeitos sociais das diversas matizes que estavam 

engajados na defesa desta política de Educação do Campo realizarem o papel de contraponto às 

propositivas capitalistas então vigentes.  

Foi demostrado no decorrer desta pesquisa que o PRONERA/UESB, enquanto política 

pública de Estado vem contribuindo, de forma ostensiva, para a formação dos sujeitos do campo 

através da formação acadêmica e profissional no decorrer do processo histórico do Programa, 

desenvolvendo ações nas diversas modalidades de ensino para os Beneficiários contemplados.  

Em conformidade com os resultados obtidos na pesquisa, depreendeu-se que o Ciclo das 

Políticas Públicas representa uma concepção que consente em analisar de maneira mais complexa 

as políticas educacionais, sobretudo, a Educação do Campo, destacando as relações e inter-

relações contidas nos ambientes macro e micro dos atores governamentais, em que estas relações 

podem ser estabelecidas de forma vertical, horizontal, direta, ou linear. Estas relações passam a 

exigir do pesquisador análises mais acuradas em relação à maioria das análises sobre as políticas 

públicas em geral e, principalmente, da política pública de Educação do Campo, através dos 
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determinantes sociais que se encontram conectados no contexto social dos desafios e 

enfrentamentos decorrentes desta política educacional.  

Desse modo, esta pesquisa demostrou a real necessidade de investigar o 

PRONERA/UESB como política pública de Educação do Campo através de uma análise 

detalhada no contexto da prática em que foi realizada, com destaque para a ação dos atores 

governamentais e dos atores/sujeitos (Equipe Técnica, Professores e Beneficiários) na execução 

direta e indireta dessa política. Deve-se ratificar, mais uma vez, que esta política não foi 

implementada de forma direta pelos agentes governamentais sem que houvesse contradições 

decorrentes dos embates travados e capitaneados pelos sujeitos sociais (movimentos), refletindo 

também, em um processo interposto por disputas de caráter político, social e econômico.  

A pesquisa demonstrou que essas contradições e embates estão, de certo modo, embutidos 

nas relações de complexidade que permeiam e atestam a necessidade de entendimento e 

utilização do Ciclo das Políticas Públicas e suas tipologias, como instrumental de análise, método 

de compreensão e aprofundamento de como o fato de uma política pública educacional para os 

sujeitos campesinos é idealizada e implementada. 

Foi apresentado e demonstrado nesta pesquisa que a análise e o entendimento de uma 

política educacional como o PRONERA/UESB requer à compreensão da correlação de distintas 

forças que atuam de forma direta ou não, no processo ao qual são definidas e implementadas as 

políticas públicas. Cabe ressaltar que esse processo é pautado por interesses de caráter político, 

sociais, ideológicos e econômicos em virtude de que uma política de Educação do Campo como o 

PRONERA/UESB não se implementa e se consolida sem a ocorrência de disputas e contradições 

na sociedade capitalista. 

A experiência do PRONERA/UESB desenvolvida como Educação do Campo permitiu 

colocar em evidência o protagonismo dos atores/sujeitos diretamente envolvidos na pesquisa, dos 

entes governamentais e não governamentais, bem como da sociedade civil organizada por 

intermédio dos movimentos sociais e sindicais nas propostas de proposição de políticas públicas a 

favor de nova concepção de educação, pautada no viés democrático para o campo.  

A pesquisa quantitativa mostrou a existência de algumas lacunas e limites existentes no 

PRONERA e na execução do Programa pela UESB, considerando os avanços dele em 

consonância com as práticas pedagógicas aplicadas, o caráter epistemológico existente e o papel 

da Equipe Técnica, Professores e dos Beneficiários que concluíram os cursos conveniados. 
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Constatou-se na pesquisa que a realização dos cursos do PRONERA/UESB promoveu, de forma 

afirmativa, um redimensionamento de caráter afirmativo nas práticas acadêmicas e pedagógicas 

dos discentes beneficiados com o Programa. A pesquisa quantitativa apontou também, algumas 

deficiências de ordem pedagógica e curricular no Programa em relação às disciplinas que viessem 

a despertar o conhecimento mais apurado e a análise crítica dos alunos, no tocante às relações de 

poder na sociedade capitalista. Foi apontada ainda, deficiências na gestão do Programa quanto ao 

acompanhamento dos discentes egressos no pós-curso quanto ao desenvolvimento das suas 

atividades acadêmicas e profissionais. 

Quando da análise das categorias de análise do método do MDH na pesquisa, em relação 

ao objeto proposto, ficou evidenciada a relação presente entre a singularidade e universalidade 

analisada na sua característica epistêmica em conformidade com as relações travadas entre os 

sujeitos envolvidos e a sociedade capitalista, representada por seus atores governamentais.  

Foi observado na pesquisa que a relação travada entre os sujeitos partícipes do Programa e 

a sociedade capitalista, através das suas instâncias representativas, bem como os objetivos 

propostos pelo Programa na sua concepção original foram tolhidos em decorrência  do processo 

de acomodação desses sujeitos para com as relações sociais inerentes com os postulados 

neoliberais dessa relação, havendo, desse modo, a necessidade premente de que ocorram ajustes e 

adaptações de caráter social com correspondência direta no processo de universalização desses 

sujeitos, em relação aos avanços sociais ou não, como observado na pesquisa, uma aceitação, 

mesmo que de forma indireta, de um processo de universalização em relação aos ditames do 

mercado (do capital). 

Quando se pretende conhecer e entender a singularidade relacionada à Educação do 

Campo e, mais especificamente em relação ao PRONERA/UESB, faz-se necessário ter o 

entendimento de que os ideais e as reflexões que pairam sobre os atores/sujeitos envolvidos no 

Programa alcançaram modelos que se aproximam de uma etapa das condições objetivas que se 

relacionam com as particularidades do Programa, representadas pelas instâncias e atores 

governamentais e a política pública voltada para a Educação do Campo.  

Por sua vez, a universalidade, conforme já enfatizado, é aqui representada pelo Estado, a 

sociedade capitalista e suas demandas por meio das lutas de classes em que se inserem a 

singularidade desta pesquisa. Para melhor compreensão deste fenômeno, a singularidade é 

entendida e apreendida por meio das observações mediadas na relação entre o que é a 
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particularidade com a universalidade do Programa. Desse modo, o singular nesta pesquisa é 

representado pelo PRONERA/UESB, como política pública de Estado específica por meio dos 

seus aspectos e diretrizes reverberadas nos atores/sujeitos da pesquisa, sendo que a 

particularidade na concepção da Educação do Campo existe em si mesma, na conexão 

equivalente presente no universal e materializada na interposição da mediação, ou seja, o 

particular.  

Pretendeu-se no decorrer da pesquisa evidenciar, através da análise mais aprofundada das 

categorias metodológicas e de conteúdo relacionadas ao MHD, como o PRONERA/UESB 

apresenta os seus aspectos contraditórios nas relações intrínsecas como política pública, a partir 

do momento em que o Programa foi concebido por meio das lutas e das reinvindicações dos 

movimentos sociais com a coparticipação das universidades, a exemplo da UESB que, apesar de 

estar inserida como ente institucional no sistema capitalista, o Programa foi instituído com o 

objetivo precípuo de ser um projeto político voltado para a sociedade.  

Para atingir os objetivos pretendidos e complementares desta pesquisa, a realização das 

análises de caráter qualitativo (entrevistas) corrobora com as análises anteriores (quantitativas), 

cujas entrevistas realizadas retratam uma metodologia de influência social em que o pesquisador 

procurou apreender a natureza social dos dados coletados, dentro do contexto social, em que o 

PRONERA/UESB está inserido para interpretar a realidade dos resultados. 

Desse modo, esta pesquisa buscou responder, de forma indubitável, as questões 

apresentadas como objetivos específicos deste Estudo de Caso, em que as percepções dos três 

(03) atores/sujeitos partícipes conduziram às considerações e conclusões aqui apresentadas. 

As análises em conjunto dos dados quantitativos e qualitativos demonstraram que os 

atores/sujeitos pesquisados tiveram percepções avaliativas coesas e afirmativas, em relação a 

alguns itens de maior relevância que foram investigados para a realização de análise e 

fundamentação do Estudo de Caso proposto. Essas percepções trazem referência direta com o 

grau de avaliação do PRONERA como política pública voltada para a Educação do Campo, bem 

como a implementação do PRONERA na UESB e os impactos do PRONERA/UESB desde a sua 

implementação. 

O caráter de coesão nas respostas dos entrevistados foi evidenciado de forma contrária e 

negativa quando questionados acerca de considerarem ou não se os Beneficiários desenvolveram 

competências para mudarem a realidade de suas localidades de origem e se o Programa possui ou 
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não instrumentos de gestão para acompanhar as transformações ocorridas na vida dos alunos 

egressos, bem como acompanhamento em relação à atuação profissional e acadêmica dos 

egressos. 

Em face dessa contingência sobre os resultados desta pesquisa, cabe salientar que as 

representações dos entrevistados Beneficiários do PRONERA/UESB tiveram percepções que 

evidenciam a confiança e a credibilidade nos cursos realizados pela UESB, como possibilidades 

concretas de caráter inclusivo no mundo profissional, em virtude das suas formações 

profissionais adquiridas nos cursos ministrados. O Programa constitui-se como uma vertente 

única e diferenciada de outras práticas educativas, notadamente as de cunho formais, definindo 

seu modelo formativo direcionado para o campo. 

O Estudo de Caso do PRONERA/UESB comprovou que os sujeitos oriundos de 

comunidades e assentamentos da Reforma Agrária podem se apresentar como personagens 

principais e suas histórias de vida acadêmica e social atreladas ao modelo de gestão educacional 

proposto pelo Programa, na perspectiva de que possam contribuir com as possíveis 

transformações de suas realidades e de seus locais de origem através da aplicação dos 

conhecimentos adquiridos no decorrer dos cursos realizados, em conformidade com a prática 

social. Esta afirmativa, porém, vai de encontro às teorias e práticas que deveriam nortear o 

Programa, uma vez que os preceitos sociais e crítico poderiam nortear os Beneficiários para 

empreenderem ações contra a hegemonia do sistema social e político em suas localidades. 

Quando da análise mais aprofundada da pesquisa qualitativa realizada, fundamentada no 

método do MHD e suas categorias de análise, percebe-se claramente que o PRONERA/UESB 

deveria ter envidado esforços para promover, dentro da sua proposta metodológica, mecanismos 

para que houvesse noções básicas quanto à formação crítica e transformadora dos sujeitos 

Beneficiários, objetivando a promoção desses sujeitos para o entendimento quanto ao 

enfrentamento das práticas hegemônicas em suas mais variadas nuanças do sistema capitalista, 

por meio da articulação do saber acadêmico adquirido para os embates da pedagogia hegemônica 

do capital. 

O método a ser empregado propiciaria contribuição para os Beneficiários na medida em 

que estes pudessem compreender o método educativo como uma visão crítica e reflexiva que 

seria apresentado pelos Professores, de forma consciente e isento de qualquer mitigação, 
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pautando fortemente nos fenômenos de forma prática e no entendimento do PRONERA/UESB 

como concreto pensado, ou seja, a síntese das múltiplas determinações. 

Tal constatação implica em considerar que esse Programa educacional pode ser 

compreendido na essência de suas manifestações concretas, sem a existência de abstrações na 

concepção dos acontecimentos reflexivos apresentados nas relações cotidianas e nos 

procedimentos educativos de interação entre os Professores e Beneficiários. Essas relações 

cotidianas concretas poderiam conduzir os Beneficiários a entenderem, de forma mais 

abrangente, a sociedade em que estão inseridos e que essa sociedade, apesar de ser a 

materialização de uma série de práticas e fatos históricos, pode ser questionada e alterada através 

de uma prática educacional e, nesse contexto, o Programa seria um espaço ímpar para o início da 

tomada de consciência contra as práticas hegemônicas do capital.  

As categorias de análise do MHD foram aplicadas na pesquisa para compreensão e 

entendimento das correlações que envolvem o PRONERA/UESB como política educacional 

concreta inserida em uma totalidade maior, com especificidades distintas em relação às 

organizações sociais que atuam como ponto central na categoria mediação.  

Dentro desta perspectiva, a categoria práxis poderia ter proporcionado o entendimento dos 

Beneficiários como sujeitos nas suas essências sociais, na medida em que os mesmos pudessem 

ter adquirido conhecimentos que seriam reproduzidos no seu modo de vida prático e individual, 

ao entenderem e se apropriarem das mais variadas relações na aquisição dos conhecimentos no 

decorrer das formações nos cursos realizados. 

Em face dessa contingência, a práxis que está relacionada na analogia dialética entre a 

teoria e a prática, poderia ter pautado as ações políticas do Programa executado na UESB em 

relação aos Beneficiários que seriam atendidos nas formações, como sujeitos cientes de suas 

realidades em relação aos princípios de emancipação social na totalidade em que estão inseridos.   

O estudo e o entendimento do PRONERA/UESB como uma política pública educacional 

em relação à categoria mediação proporcionou ao pesquisador a apreensão mais ampla do 

Programa, em analogia ao fenômeno social e a materialidade quanto à dialética histórica do 

cenário e do momento apresentado. Na mediação obtém-se a compreensão do ponto central e da 

conexão entre a totalidade e a contradição.  

Assim, a categoria mediação permitiu ao pesquisador analisar alguns elementos teóricos e 

práticos do Programa, no sentido de procurar entender as nuanças que permearam o caráter 
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formativo do público Beneficiário, por intermédio de suas aspirações e potencialidades, que 

pudessem, dessa forma, contribuir para os embates vindouros na superação das mediações 

consideradas alienantes do sistema capitalista.  

Ainda que seja considerado que o Programa não cumpriu em sua essência, através do seu 

processo formativo, as potencialidades dos Beneficiários como arcabouço básico em relação à 

concepção dialética, o PRONERA/UESB, como política pública da Educação do Campo, 

representa uma mediação imprescindível na medida em que reproduz, ainda que de forma 

bastante superficial, nos sujeitos beneficiados, aspectos sutis das relações sociais, políticos e 

humanas.  

Corroborando ainda com as conclusões do pesquisador acerca deste Estudo de Caso, foi 

identificado que o PRONERA/UESB, conforme assinalado anteriormente, cumpriu plenamente 

sua função social em relação aos preceitos propostos na sua estrutura acadêmica e pedagógica, 

com reflexos diretos na vida profissional dos educandos. Porém, não cumpriu sua função social 

relacionada ao processo de ruptura quanto aos fenômenos sociais intrínsecos na existência de 

cada educando.  

Esses fenômenos foram observados através da categoria contradição que auxiliou, em 

grande medida, na compreensão das relações contrárias existentes no Programa em tela, visto que 

este não promoveu as diretrizes necessárias inerentes às possíveis transformações dos 

Beneficiários quanto à superação qualitativa das desigualdades sociais em suas localidades. 

Foi demostrado ainda nesta pesquisa que o PRONERA/UESB, enquanto política pública 

vem contribuindo de forma ostensiva para a formação dos sujeitos do campo através da formação 

acadêmica e profissional, no decorrer do processo histórico do Programa, desenvolvendo ações 

nas diversas modalidades educacionais. 

Na conclusão deste Estudo de Caso proposto é fato afirmamos que o PRONERA/UESB 

representa a consolidação de uma política pública de Estado proveniente da articulação intrínseca 

ao redor da Educação do Campo, constituindo assim, na revalidação dessa política educacional 

para que, através dos conhecimentos adquiridos pelos sujeitos Beneficiários, possa contribuir na 

promoção e emancipação dos sujeitos oriundos do campo. Desse modo, as percepções dos 

atores/sujeitos pesquisados, notadamente dos Beneficiários, ampliam as discussões acerca dos 

paradigmas de como um Programa como o PRONERA/UESB pode ser fundamental na formação 
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e capacitação dos Beneficiários atendidos através da efetivação desse modelo de projeto 

educativo.  

Portanto, o Programa como política pública de Estado cumpriu sua função acadêmica, 

pedagógica e profissional junto aos atores/sujeitos Beneficiários, com a participação efetiva dos 

Professores e da Equipe Técnica. No entanto, as ações acadêmicas e pedagógicas não foram 

suficientes para proporcionarem capacitação e formação necessárias que pudessem conduzir os 

Beneficiários na promoção de ações voltadas par a transformação social em suas localidades de 

origem, bem como na inserção de embates e lutas contra a lógica do modelo capitalista existente.    

O PRONERA/UESB, infelizmente, precisa ainda se apresentar como uma concepção 

verdadeiramente crítica e social de Educação do Campo a partir de uma perspectiva radical, 

distinta da que defende as políticas educacionais e formais neoliberais. A proposta atual do 

Programa apresenta obstáculos que devem ser transpostos se realmente a UESB, em conjunto 

com os movimentos parceiros, os atores governamentais, Professores, a Equipe Técnica e os 

Beneficiários, querem avançar na proposta do Programa com concepções e metodologias que 

possam, realmente, proporcionar a conexão entre a teoria e a práxis em direção contrária aos 

aspectos curriculares formais empregados que condicionam o público beneficiado, de acordo com 

os interesses do aparelho educacional formal e atual. 

O PRONERA/UESB deve continuar envidando esforços para promover a ampliação da 

alfabetização, escolarização e formação básica e técnica para os sujeitos do campo, nos diversos 

níveis de conhecimento, apesar dos entraves e ameaças, internas e/ou externas, que podem 

comprometer o andamento das ações do Programa. O PRONERA é, pois, uma ferramenta 

concreta para a democratização do ensino por meio dos seus princípios norteadores, quais sejam: 

inclusão, participação, interação e multiplicação. Ademais, o PRONERA/UESB, para além das 

contradições elencadas nesta pesquisa, sempre contou com o protagonismo da UESB, dos 

movimentos parceiros, dos Professores, Beneficiários e da Equipe Técnica para a construção e 

consolidação desse projeto educacional de Educação do Campo, tendo como coadjuvantes não 

menos importantes, os atores governamentais e institucionais responsáveis pela concepção e 

implementação das políticas públicas. 
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APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO (EQUIPE TÉCNICA) 

 

PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA 

1 - Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino 

 

2 – Escolaridade: 

(   )  Ensino Médio    (    ) Superior Incompleto    (    ) Superior Completo    (    ) Especialização      

(    ) Mestrado             (    ) Doutorado                  (    ) Pós-Doutorado 

 

3 - Renda mensal:  

(    ) Sem renda                     (    ) ¼ a ½ salário mínimo      (    ) Mais de ½ até 1 salário mínimo 

(    ) 1 a 2 salários mínimos    (    ) 3 a 4 salários mínimos      (    ) 5 a 10 salários mínimos 

(    )  Mais de 10 salários mínimos 

 

4 - Faixa-etária: 

(    ) de 18 a 25 anos          (    ) de 26 a 33 anos          (    ) de 34 a 41 anos      

(    ) de 42 a 49 anos          (    ) de 50 a 57 anos          (    ) de 58 a 65 anos   

 

5 - Cor/Raça 

Branca (   )              Preta (   )                 Parda (   )      

Amarela (   )           Indígena (   )            Outra (anote): ____________________ 

 

6 - Cidade: _______________________________________________________ 

 

7 – Já frequentou antes algum curso do PRONERA? (    ) Sim   (    ) Não 

 

8 - Se sim, indique qual modalidade? 

(    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)               (    ) Nível Médio-Técnico 

(    ) Superior                                                        (    ) Especialização 

(    ) Mestrado 
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Responda as seguintes perguntas/afirmativas de acordo com as opções apresentadas: 

DT – Discordo Totalmente                                      DP – Discordo Parcialmente 

NC/ND – Não Concordo e Nem Discordo                 CP – Concordo Parcialmente 

CT – Concordo Totalmente 

 

09 - O PRONERA/UESB atende as necessidades da Equipe Técnica com relação à proposta 

administrativa do Projeto Pedagógico? 

 

10 – Os estudantes egressos dos cursos do PRONERA/UESB estão mudando a realidade onde 

vivem em decorrência dos conhecimentos adquiridos em sala de aula? 

 

11 - Os horários de realização dos cursos do PRONERA/UESB são adequados? 

 

12 – Os professores fazem uso de linguagem que possibilite compreensão dos assuntos discutidos 

em sala de aula? 

 

13 – Os professores fazem uso de exemplos associados à realidade do homem do campo? 

 

14 – Os professores aproveitam e valorizam os conhecimentos dos alunos? 

 

15 - O material didático é adequado para os jovens e adultos do meio rural/campo? 

 

16 – A equipe técnica participa da formulação/planejamento do curso de Formação/Capacitação 

proposta pelo PRONERA/UESB? 

 

17 - O conteúdo apresentado está relacionado com os objetivos colocados? 

 

18 - Foi apresentado um planejamento do curso? 

 

19 – O conteúdo proposto foi cumprido? 
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20 – Foi colocada alguma necessidade de pré-requisitos inerentes ao conteúdo proposto? 

 

21 – As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos conteúdos? 

 

22 – As atividades de aula e fora de aula foram consistentes? 

 

23 – Os métodos de avaliação conseguiram detectar se houve aprendizado? 

 

24 - Os métodos de avaliação são consistentes com os objetivos propostos? 

 

25 - Os métodos de avaliação são consistentes com os conteúdos apresentados? 

 

26 – Houve realimentação após as avaliações para corrigir erros? 

 

27 - O material de apoio era de fácil acesso? 

 

28 - O material de apoio era de boa qualidade? 

 

29 - Como funciona a intervenção da equipe técnica na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico do PRONERA/UESB? 

 

30 - Quanto à hora/aula, como de dá o direcionamento? Você entende que o professor organiza 

seu tempo? 

 

31 – As aprendizagens realizadas são úteis para a continuidade dos estudos dos educandos? 

 

32 – O nível sociocultural dos alunos teve alguma influência no aprendizado deles? 

 

33 – Em relação aos conteúdos de aprendizagem, estes são analisados de acordo com o nível por 

turma ou por aluno, em relação ao que foi passado pelo professor? 
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34 – Concorda com o tipo de avaliação em relação à modalidade Tempo/Escola e 

Tempo/Comunidade apresentada para os cursos do PRONERA? 

 

35 - Já prestou algum tipo de informação para subsidiar as gestões do PRONERA/UESB em 

relação ao acompanhamento de possíveis transformações ocorridas na vida dos estudantes 

egressos? (    ) Sim   (    ) Não 

 

35 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas para a equipe técnica em relação à 

infraestrutura física (instalações e equipamentos) disponibilizada no PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo           (    ) Ruim             (    ) Regular               (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

37 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas para a Equipe Técnica, em relação à 

estrutura administrativa e pedagógica do PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo          (    ) Ruim             (    ) Regular                 (    ) Bom         (    ) Ótimo 

 

36 - Como avalia a frequência dos alunos nas aulas? 

(    ) Péssimo         (    ) Ruim             (    ) Regular                 (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

37 - Como avalia a duração e organização dos cursos? 

(    ) Péssimo         (    ) Ruim            (    ) Regular                 (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

38 - Como avalia a proporção professor/aluno?  

(    ) Péssimo         (    ) Ruim             (    ) Regular                 (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

39 - Como avalia a qualidade e adequação dos currículos? 

(    ) Péssimo         (    ) Ruim             (    ) Regular                 (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

40 - Como avalia as metodologias de ensino utilizadas no PRONERA/UESB?  

(    ) Péssimo          (    ) Ruim           (    ) Regular                  (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

41 - Qual o grau de sua satisfação em relação ao PRONERA/UESB?  
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(    ) Insatisfeito     (    ) Pouco satisfeito     (    ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

42 - Qual a sua satisfação em relação aos assuntos tratados no decorrer do curso? São 

relacionados ao dia a dia da vida no campo ou assentamento? 

(    ) Insatisfeito     (    ) Pouco satisfeito     (     ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

43 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB em relação à atuação profissional dos 

alunos egressos? (    ) Sim       (    ) Não       (    ) Desconheço 

 

44 – As aulas ajudavam a entender melhor o mundo e as relações de poder na sociedade? 

(    ) Não      (    ) Pouco    (    ) Mais ou menos     (    ) Muito 

 

47 - O prazo (carga horária das disciplinas) foi adequado? 

(    ) Sim      (    ) Parcialmente      (    ) Não 

 

48 - O uso do material didático foi relevante para melhorar a aprendizagem dos conteúdos? 

(    ) Sim      (    ) Parcialmente       (    ) Não 

 

49 - Os recursos audiovisuais foram utilizados adequadamente? 

(    ) Sim      (    ) Parcialmente       (    ) Não 

 

50 - O local e a infraestrutura foram adequados para o bom desenvolvimento das disciplinas? 

(    ) Sim      (    ) Parcialmente      (    ) Não 

 

51 – O curso exigiu raciocínio crítico dos alunos? 

(    ) Sim     (    ) Parcialmente      (    ) Não 

 

52 – Os docentes e coordenadores pedagógicos apresentaram e deixaram claros os procedimentos 

e critérios de avaliação junto aos alunos? 

(    ) Sim    (    ) Parcialmente      (    ) Não 
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53 – Os docentes e coordenadores pedagógicos utilizaram os instrumentos de avaliação (provas, 

trabalhos, etc.) compatíveis com os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas na 

disciplina? 

(    ) Sim    (    ) Parcialmente     (    ) Não 

 

54 – Os docentes e coordenadores pedagógicos estabeleceram relações entre conteúdos de sua 

disciplina e os conteúdos das demais disciplinas que compõem o todo do curso? 

(    ) Sim    (    ) Parcialmente     (    ) Não 

 

55 - Os cursos oferecidos são compatíveis com a necessidade de profissionais e acadêmicas na 

região? 

(    ) Sim     (    ) Parcialmente     (    ) Não 

 

56 - Existe a necessidade de novos cursos para atender esta região? 

(    ) Sim                       (    ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO (PROFESSORES) 

 

PERFIL PROFESSORES 

1 - Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino 

 

2 – Escolaridade: 

(    )    Ensino Médio    (    ) Superior Incompleto    (    ) Superior Completo    (    ) Especialização      

(    ) Mestrado             (    ) Doutorado                  (    ) Pós-Doutorado 

 

3 - Renda mensal:  

(    ) Sem renda                    (    ) ¼ a ½ salário mínimo       (    ) Mais de ½ até 1 salário mínimo 

(    ) 1 a 2 salários mínimos    (    ) 3 a 4 salários mínimos      (    ) 5 a 10 salários mínimos 

(    )  Mais de 10 salários mínimos 

 

4 - Faixa-etária: 

(    ) de 18 a 25 anos            (    ) de 26 a 33 anos               (    ) de 34 a 41 anos     

(    ) de 42 a 49 anos            (    ) de 50 a 57 anos               (    ) de 58 a 65 anos   

 

5 - Cor/Raça: 

Branca (    )          Preta (    )             Parda (    )    

Amarela (    )        Indígena (   )         Outra (anote):_____________ 

 

6 - Cidade: _______________________________________________________ 

 

7 - Se já frequentou antes algum curso do PRONERA? (    ) Sim   (    ) Não 

 

8 - Se sim, indique qual modalidade? 

(    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)                       (    ) Nível Médio-Técnico 

(    ) Superior                   (    ) Especialização                 (    ) Mestrado 
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Responda as seguintes perguntas/afirmativas de acordo com as opções apresentadas: 

DT – Discordo Totalmente                                      DP – Discordo Parcialmente 

NC/ND – Não Concordo e Nem Discordo                 CP – Concordo Parcialmente 

CT – Concordo Totalmente 

 

09 - O PRONERA/UESB atende as necessidades da Equipe Técnica com relação à proposta 

administrativa do Projeto Pedagógico? 

 

10 – Os estudantes egressos dos cursos do PRONERA/UESB estão mudando a realidade onde 

vivem em decorrência dos conhecimentos adquiridos em sala de aula? 

 

11 - Os horários de realização dos cursos do PRONERA/UESB são adequados? 

 

12 - Os professores fazem uso de linguagem que possibilite compreensão dos assuntos discutidos 

em sala de aula? 

 

13 - Os professores fazem uso de exemplos associados à realidade do homem do campo? 

 

14 - Os professores aproveitam e valorizam os conhecimentos dos alunos? 

 

15 - O material didático é adequado para os jovens e adultos oriundos do meio rural? 

 

16 – Os objetivos da disciplina foram colocados claramente no início da disciplina? 

 

17 - Os professores participaram da formulação/planejamento do curso de Formação/Capacitação 

de Educadores pelo PRONERA/UESB? 

 

18 - O conteúdo apresentado está relacionado com os objetivos colocados? 

 

19 - Foi apresentado um planejamento do curso? 
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20 - O conteúdo proposto foi cumprido? 

 

21 - Foi colocada alguma necessidade de pré-requisitos em relação aos conteúdos?  

 

22 - As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos conteúdos? 

 

23 - As atividades de aula e fora de aula foram consistentes? 

 

24 - Os métodos de avaliação conseguiram detectar se houve aprendizado? 

 

25 - Os métodos de avaliação foram consistentes com os objetivos propostos? 

 

26 - Os métodos de avaliação foram consistentes com os conteúdos apresentados? 

 

27 - Houve realimentação após as avaliações para corrigir erros? 

 

28 - O material de apoio era de fácil acesso? 

 

29 - O material de apoio era de boa qualidade? 

 

30 - Já atuou em outras modalidades de ensino que não o Ensino Médio Integrado ao Técnico? 

 

31 - Como funciona a intervenção do corpo docente na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico do PRONERA/UESB? 

 

32 - Quanto à hora/aula, como se dá o direcionamento? Como o professor organiza seu tempo? 

 

33 – As aprendizagens realizadas são úteis para a continuidade dos estudos dos educandos? 

 

34 – O nível sociocultural de seus alunos teve alguma influência no aprendizado deles? 
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35 - Em relação aos conteúdos de aprendizagem, como é analisado o nível por turma ou por 

aluno, em relação ao que foi passado pelo professor? 

 

36 – Qual a sua avaliação em relação à modalidade Tempo Escola e Tempo Comunidade 

apresentada para os cursos do PRONERA? 

 

37 - Em relação aos cursos do PRONERA/UESB, considera que os mesmos têm caráter positivo 

em relação à proposta pedagógica? 

 

38 - Já prestou algum tipo de informação para subsidiar as gestões do PRONERA/UESB em 

relação ao acompanhamento de possíveis transformações ocorridas na vida dos estudantes 

egressos? (    ) Sim   (    ) Não 

 

39 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas para os professores em relação à 

infraestrutura física (instalações e equipamentos) disponibilizada no PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo             (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

40 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas para os professores, em relação à estrutura 

pedagógica do PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo            (    ) Ruim             (    ) Regular              (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

41 - Como avalia a frequência dos alunos as aulas? 

(    ) Péssimo            (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom          (     ) Ótimo 

 

42 - Como avalia a duração e organização dos cursos? 

(    ) Péssimo             (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

43 - Como avalia a proporção professor/aluno?  

(    ) Péssimo            (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

44 - Como avalia a qualidade e adequação de currículos? 
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(    ) Péssimo            (    ) Ruim             (    ) Regular           (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

45 - Como avalia as metodologias de ensino utilizadas no PRONERA/UESB?  

(    ) Péssimo            (    ) Ruim             (    ) Regular           (    ) Bom     (    ) Ótimo 

 

46 - Qual o grau de sua satisfação dos conteúdos pedagógicos em relação ao PRONERA/UESB?  

(    ) Insatisfeito     (    ) Pouco satisfeito     (    ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

47  - Qual a sua satisfação em relação aos assuntos tratados? São relacionados ao dia a dia da vida 

no campo ou assentamentos de origem dos educandos? 

(    ) Insatisfeito     (    ) Pouco satisfeito     (    ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

48 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB em relação à atuação profissional dos alunos 

egressos? 

(    ) Sim     (    ) Não     (    ) Desconheço 

 

49 – As aulas ajudavam a entender melhor o mundo e as relações de poder na sociedade? 

(    ) Não    (    ) Pouco    (    ) Mais ou menos   (    ) Muito 

 

50 - O prazo (carga horária das disciplinas) foi adequado? 

(    ) Sim                 (    ) Parcialmente             (    ) Não 

 

51 - O uso do material didático foi relevante para melhorar a aprendizagem dos conteúdos? 

(    ) Sim                (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

52 - Os recursos audiovisuais foram utilizados adequadamente? 

(    ) Sim                (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

53 - O local e a infraestrutura foram adequados para o bom desenvolvimento das atividades 

pedagógicas? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente        (    ) Não 
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54 – O curso exigiu raciocínio crítico dos alunos? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

55 - Apresentou e deixou claros os procedimentos e critérios de avaliação junto aos alunos? 

(    ) Sim              (    ) Parcialmente       (    ) Não 

 

56 - Utilizou instrumentos (provas, trabalhos, etc.) de avaliação compatíveis com os 

conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos na disciplina? 

(    ) Sim             (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

57 - Estabeleceu relações entre conteúdos de sua disciplina e os conteúdos das demais disciplinas 

que compõem o todo do curso? 

(    ) Sim             (    ) Parcialmente       (    ) Não 

 

58 - Os cursos oferecidos são compatíveis com a necessidade profissionais e acadêmicas na 

região? 

(    ) Sim            (    ) Parcialmente        (    ) Não 

 

59 - Existe a necessidade de novos cursos para atender esta região? 

(    ) Sim            (    ) Não 
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APÊNDICE 03 - QUESTIONÁRIO (BENEFICIÁRIOS) 

 

PERFIL DO ALUNO 

1 - Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino 

 

2 – Escolaridade: 

(    )    Ensino Médio    (    ) Superior Incompleto    (    ) Superior Completo     

(    ) Especialização      (    ) Mestrado                     (    ) Doutorado 

 

3 - Renda mensal da família: 

(    ) Sem renda                      (    ) ¼ a ½ salário mínimo        (     ) Mais de ½ até 1 salário mínimo 

(    ) 1 a 2 salários mínimos   (    ) 3 a 4 salários mínimos      (     ) 5 ou mais salários mínimos. 

 

4 - Faixa-etária: 

(    ) de 18 a 25 anos              (    ) de 26 a 33 anos                    (    ) de 34 a 41 anos      

(    ) de 42 a 49 anos              (    ) de 50 a 57 anos                    (    ) de 58 a 65 anos  

 

5  - Cor/Raça: 

Branca (   )   Preta (   )    Parda (   )   Amarela (   )   Indígena (   )   Outra (anote: _____________) 

 

6  - Cidade: _______________________________________________________ 

 

7 - Principal fonte de renda da família: 

(    ) Trabalho formal (carteira assinada ou regime estatutário)        (    ) Trabalho informal 

(    ) Aposentadoria        (    ) Bolsa família       (    ) Outras rendas (indicar: _________________) 

 

8 - Incluindo você, indique o número total de membros da sua família: 

(    ) 1           (    ) 2           (    ) 3           (    ) 4            (    ) 5         (    ) Outro (indique a quantidade) 

 

9 - Se já frequentou antes algum curso do PRONERA?  (    ) Sim   (    ) Não 
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10 - Se sim, indique qual modalidade? 

(    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)         (    ) Nível Médio-Técnico        (    ) Superior 

(    ) Especialização                                             (    ) Mestrado 

 

Responda as seguintes perguntas/afirmativas de acordo com as opções apresentadas: 

DT – Discordo Totalmente                                      DP – Discordo Parcialmente 

NC/ND – Não Concordo e Nem Discordo                 CP – Concordo Parcialmente 

CT – Concordo Totalmente 

 

11 - O PRONERA atende às necessidades dos discentes com relação à aplicação dos conteúdos 

das disciplinas apresentados em sala de aula? 

 

12 - Os estudantes egressos (já concluíram o curso) dos cursos do PRONERA/UESB estão 

mudando a realidade onde vivem em decorrência dos conhecimentos adquiridos em sala de aula? 

 

13 - Os horários de realização dos cursos do PRONERA/UESB são adequados? 

 

14 - Os professores fazem uso de linguagem que possibilite compreensão dos assuntos discutidos 

em sala de aula? 

 

15 - Os professores fazem uso de exemplos associados à realidade do homem do campo? 

 

16 - Os professores aproveitam e valorizam os conhecimentos dos alunos? 

 

17 - O material didático é adequado para os jovens e adultos do meio rural? 

 

18 - Os períodos de aula são ajustados ao período das safras agrícolas, atividades profissionais no 

assentamento ou localidade de origem? 

 

19 - Os estudantes participaram da formulação/planejamento do curso de Formação/Capacitação 

de Educadores (professores) pelo PRONERA/UESB? 
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20 – Aumentou sua autonomia e segurança pessoal depois que cursou o PRONERA/UESB? 

 

21 - Passou a assumir tarefas que antes não fazia (controles de maquinário, planejamento da 

produção agropecuária, orçamento doméstico, avanço na vida acadêmica, etc.)? 

 

22 - Tem mais acesso às informações pedagógicas, técnicas e econômicas necessárias para o seu 

trabalho no assentamento ou localidade de origem? 

 

23 - Tem mais condições de acompanhar o desenvolvimento escolar dos seus filhos? 

 

24 - Tem mais condições de participar de discussões sociopolíticas? 

 

25 - Tem mais condições de participar de discussões econômicas?  

 

26 - Tem mais condições de participar de discussões culturais? 

 

27 - Passou a participar mais de atividades políticas? 

 

28 - Passou a participar mais da vida social? 

 

29 - Passou a participar mais de atividades de discussões econômicas? 

 

30 - Passou a participar mais de atividades culturais no meu assentamento ou localidade de 

origem? 

 

31 - Melhorou sua relação com o meio ambiente e a natureza? 

 

32 – Aperfeiçoou habilidades de leitura, escrita e comunicação oral? 

 

33 - Adquiriu novos conhecimentos sobre a sociedade e a natureza? 
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34 - Adquiriu novos conhecimentos sobre processos educativos? 

 

35 - Ampliou a consciência sobre questões sociais, econômicas, políticas e ambientais? 

 

36 - As aprendizagens realizadas foram úteis para a continuidade de seus estudos? 

 

37 - As aprendizagens realizadas são úteis para seu trabalho no assentamento ou localidade de 

origem? 

 

38 - As aprendizagens realizadas são úteis para sua participação em movimentos de trabalhadores 

rurais e/ou do campo? 

 

39 – O curso valorizou seus conhecimentos e experiência prévios? 

 

40 - Qual a sua avaliação em relação à modalidade Tempo/Escola e Tempo/Comunidade 

apresentada para os cursos do PRONERA? 

 

41 - Já prestou algum tipo de informação para subsidiar as gestões do PRONERA/UESB em 

relação ao acompanhamento de possíveis transformações ocorridas na vida dos estudantes 

egressos (concluíram o curso)? (    ) Sim   (    ) Não 

 

42- Como avalia as condições de trabalho oferecidas para os Professores, Equipe Técnica e 

Coordenações de curso em relação à infraestrutura física (instalações e equipamentos) 

disponibilizada no PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo              (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

43 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas para os professores e coordenadores de 

cursos, em relação à estrutura pedagógica do PRONERA/UESB? 

(    ) Péssimo             (    ) Ruim              (    ) Regular             (    ) Bom         (     ) Ótimo 

 

44 - Como avalia a frequência dos alunos as aulas? 
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(    ) Péssimo             (    ) Ruim              (    ) Regular             (    ) Bom         (     ) Ótimo 

 

45 - Como avalia a duração e organização dos cursos? 

(    ) Péssimo             (    ) Ruim             (    ) Regular             (    ) Bom          (    ) Ótimo 

 

46 - Como avalia a proporção professor/aluno?  

(    ) Péssimo            (    ) Ruim              (    ) Regular             (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

47 - Como avalia a qualidade e adequação de currículos ao curso? 

(    ) Péssimo           (    ) Ruim              (    ) Regular              (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

48 - Como avalia as metodologias de ensino utilizadas no PRONERA/UESB?  

(    ) Péssimo           (    ) Ruim              (    ) Regular             (    ) Bom           (    ) Ótimo 

 

49 - Qual o grau de sua satisfação em relação ao PRONERA/UESB?  

(    ) Insatisfeito      (    ) Pouco satisfeito     (    ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

50  - Qual a sua satisfação em relação aos assuntos tratados durante o curso? São relacionados ao 

dia a dia da vida no campo? 

(    ) Insatisfeito     (    ) Pouco satisfeito     (    ) Moderadamente satisfeito   (    ) Muito satisfeito 

 

51 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB em relação à atuação profissional dos alunos 

egressos (concluíram o curso? (    ) Sim   (    ) Não 

 

52 - Aulas ajudavam a entender melhor o mundo e as relações de poder na sociedade? 

(    ) Não    (    ) Pouco    (    ) Mais ou menos   (    ) Muito 

 

53 - Após a conclusão do Curso do PRONERA/UESB, você avançou na sua vida acadêmica, ou 

seja, obteve outra formatura em outro nível de ensino? (    ) Sim   (    ) Não 
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54 - Caso você estivesse desempregado antes de cursar o PRONERA/UESB, informe se 

conseguiu emprego na área em que se qualificou ou em outra? (    ) Sim   (    ) Não 

 

55 - Após a conclusão do Curso do PRONERA/UESB, você se sente mais preparado para atuar 

no mercado de trabalho? (    ) Sim   (    ) Não 

 

56 - Antes de ingressar no PRONERA/UESB, você já havia iniciado o Ensino Médio (2º grau) 

em outro lugar? (    ) Sim  (    )  Não  

 

57 - Com relação ao trabalho, qual é a situação que você se encontra atualmente?  

(    ) Nunca trabalhei e não estou procurando emprego  

(    ) Nunca trabalhei, porém estou procurando emprego  

(    ) Estava trabalhando, porém agora estou desempregado  

(    ) Estava e continuo trabalhando 
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APÊNDICE 04 – ENTREVISTA (EQUIPE TÉCNICA) 

 

Roteiro de entrevista com Coordenadores: Geral e Administrativo 

Itens Conteúdo 

Tipo de entrevista Semiestruturada 

Sujeitos entrevistados Gestores do PRONERA: Coordenador Geral e 

Coordenador Administrativo 

Objetivos da entrevista Conhecer a percepção dos gestores em relação a: 

- Análise das ações do PRONERA/UESB, realizadas 

no período de 2004-2013, à luz das seguintes fases 

do ciclo de políticas públicas: surgimento do 

problema, inclusão na agenda governamental, 

formulação, decisão do programa de política pública, 

implementação e avaliação. 

Forma de contato para agendamento da 

entrevista 

Telefone 

 

Local da entrevista UESB/CAP 

Data da entrevista 10/05/2018 

Horário de início 10h00min.  

Horário de término 11h00min. 

 

Perguntas formuladas 

1 - Qual a sua avaliação sobre o PRONERA, política 

pública voltada para a Educação do Campo? 

2 - Em relação a inclusão do PRONERA na agenda 

governamental, quais as principais dificuldades 

encontradas pela UESB? 

3 - Em relação a implementação do PRONERA na 

UESB, que avaliação você faz? 

4 - De modo geral, como você avalia os impactos do 

PRONERA/UESB desde a sua implementação? 

5 - Discorra sobre a estrutura organizacional do 

PRONERA/UESB e explicite quais os principais 

pontos fortes e fracos identificados.  

6 - Como observou a participação e envolvimento do 

INCRA no PRONERA/UESB? 

7 - Como observou a participação e envolvimento da 

UESB no PRONERA? 

8 - Como observou a participação e envolvimento 

dos Movimentos Sociais e Sindical (FETAG) no 

PRONERA/UESB? 

9 - Como observou a participação e envolvimento 

das Coordenações Geral, Pedagógica, Administrativa 

e Financeira do PRONERA/UESB? 
10 - Cite e comente algumas oportunidades para o 

desenvolvimento das ações propostas pelo 

PRONERA/UESB? 
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11 - Cite e comente alguns entraves e ameaças para o 

desenvolvimento das ações propostas pelo 

PRONERA/UESB? 

12 - Em relação ao trabalho de coordenador, como 

percebeu o envolvimento dos discentes no 

Programa? 

13 - Quais foram as principais competências 

humanas desenvolvidas pelos professores e 

estudantes no decorrer do curso? 

14 - Quais foram as principais competências técnicas 

inerentes ao curso desenvolvidas pelas 

coordenações? 

15 - E quais foram as principais competências 

conceituais desenvolvidas pelos professores e 

estudantes? 

16 - Você considera que os beneficiários 

desenvolveram competências para mudar a realidade 

de suas localidades de origem? Comente a resposta. 

17 - O que você considera essencial mudar no 

PRONERA/UESB? 

18 - Quais os instrumentos de gestão utilizados para 

acompanhar as transformações na vida dos egressos 

do PRONERA/UESB? 

19 - Os estudantes egressos do PRONERA/UESB 

estão mudando a realidade onde vivem em 

decorrência dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula? 

20 - Qual o grau de articulação da rede de atores 

(sujeitos) sociais, sindicais e político-institucionais 

envolvidos no PRONERA/UESB, considerando a 

escala de nenhuma baixa, moderada ou alta 

articulação? Comente a resposta. 

21 - O modelo de gestão do PRONERA UESB pode 

ser considerado centralizado ou descentralizado? 

Comente a resposta. 

22 - De que modo você avalia o perfil (qualificação) 

da Equipe Técnica e Coordenações do 

PRONERA/UESB, considerando uma escala de não 

adequado, pouco adequado, moderadamente 

adequado ou muito adequado? Comente a resposta. 

23 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenações e Professores, 

em relação à infraestrutura física (instalações e 
equipamentos) disponibilizada no 

PRONERA/UESB? 

24 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenações e Professores, 
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em relação à estrutura pedagógica do 

PRONERA/UESB? 

25 - Qual a sua avaliação sobre o fluxo de recursos 

financeiros disponibilizados para o 

PRONERA/UESB? 

26 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB 

em relação à atuação profissional e acadêmica dos 

alunos egressos? Comente a resposta. 

27 – Pode-se afirmar que o ato de educar é um 

desafio social. Em sua concepção, pode-se afirmar 

também que o PRONERA/UESB é um instrumento 

mobilizador no sentido de contribuir para a redução 

dos níveis de alienação educacional dos sujeitos 

atendidos? Comente a resposta. 

28 – Você considera o PRONERA/UESB como uma 

política educacional de caráter social e igualitária? 

Por quê? 

29 – Você considera que as ações do 

PRONERA/UESB podem ajudar a promover uma 

educação para uma transformação na sociedade, 

através da conscientização e da renovação social? 

Caso afirmativo, de que forma? 

30 – Pode-se afirmar que as ações político-

pedagógicas empreendidas pelo PRONERA/UESB 

possibilitam aos sujeitos contemplados pelo 

Programa o reconhecimento e respeitado em sua 

totalidade, potencialidades, modo de expressão e de 

pensar. Comente sobre esta afirmativa. 

31 – As ações político-pedagógicas do 

PRONERA/UESB podem ser consideradas de 

caráter teórico e prático, apresentando a todos os 

sujeitos envolvidos aprendizagem em relação às suas 

necessidades sociais necessárias para uma existência 

humana? Caso afirmativo, comente de que forma. 

32 – Seria correto afirmar que o PRONERA/UESB 

poderia evidenciar a complexidade das relações 

sociais, orgânicas e sistêmicas entre as partes e o 

todo, consequência de tensões e contradições no 

interior da sociedade? Comete a resposta. 

33 – A partir da análise dos cursos do PRONERA 

capitaneados pela UESB é correto afirmar que a 

educação deve formar os sujeitos para a vida e não 

para o mercado? Comente a resposta. 
34 – Pode-se afirmar que a socialização e a 

apropriação dos conhecimentos são processos que 

podem mudar a vida social e econômica dos sujeitos 

contemplados, considerados marginalizados? 
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Comente a resposta. 

35 - Qual a sua avaliação em relação à modalidade 

Tempo/Escola e Tempo/ Comunidade apresentada 

para os cursos do PRONERA? 

Critérios de registro da entrevista Gravação utilizando gravador digital. 

Critérios de avaliação da entrevista Análise de conteúdo conforme etapas propostas por 

Laurence Bardin (2011). 

Tecnologia de apoio Nvivo versão 11. 

Classificação das perguntas Se de “consequências”, “avaliativas” “hipotéticas” 

e/ou “categorias”. 
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APÊNDICE 05 - ENTREVISTA (PROFESSORES) 

 

Roteiro de entrevista 

Itens Conteúdo 

Tipo de entrevista Semiestruturada 

Sujeitos entrevistados Docentes/UESB 

Objetivos da entrevista Conhecer a percepção dos docentes em relação a: 

- Análise das ações do PRONERA realizadas no 

período de 2004-2013, à luz das seguintes fases do 

ciclo de políticas públicas: surgimento do problema, 

inclusão na agenda governamental, formulação, 

decisão do programa de política pública, 

implementação e avaliação. 

Forma de contato para agendamento da 

entrevista 

Telefone 

Local da entrevista UESB/CAP 

Data da entrevista 09/05/2018 

Horário de início 10h00min. 

Horário de término 11h00min. 

 

Perguntas formuladas 

1 - Qual a sua avaliação sobre o PRONERA, política 

pública voltada para a Educação do Campo? 

2 - Em relação a inclusão do PRONERA na agenda 

governamental, quais as principais dificuldades 

encontradas pela UESB? 

3 - Em relação à implementação do PRONERA na 

UESB, que avaliação você faz? 

4 - De forma geral, como você avalia os impactos do 

PRONERA da UESB desde a sua implementação até 

a presente data? 

5 - Discorra sobre a estrutura organizacional do 

PRONERA e explicite quais os principais pontos 

fortes e fracos identificados.  

6 - Como observou a participação e envolvimento do 

INCRA no PRONERA/UESB? 

7 - Que percepção faz da participação e do 

envolvimento da UESB no PRONERA? 

8 - De que modo observou a participação e 

envolvimento dos Movimentos Sociais e Sindical 

(FETAG) no PRONERA/UESB? 

9 - Cite e comente algumas oportunidades que 

podem promover melhorias no PRONERA/UESB. 

10 - Cite e comente alguns entraves e ameaças para o 

desenvolvimento das ações propostas pelo 

PRONERA/UESB. 
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11 - Em relação ao trabalho docente, como percebeu 

o envolvimento dos mesmos no Programa? 

12 - Quais foram as principais competências sociais 

desenvolvidas pelos estudantes? 

13 - Faça uma avaliação da atuação das 

Coordenações e da Equipe Técnica 

PRONERA/UESB. 

14 - Quais foram as principais competências 

pedagógicas desenvolvidas pelos estudantes? 

15 - E quais foram as principais competências 

conceituais desenvolvidas pelos estudantes? 

16 - Você considera que os beneficiários 

desenvolveram competências para mudar a realidade 

de suas localidades de origem? 

17 - O que você considera essencial mudar no 

PRONERA/UESB? 

18 - O PRONERA/UESB atende às necessidades dos 

discentes com relação à aplicação dos conteúdos das 

disciplinas apresentados em sala de aula? Comente a 

resposta. 

19 - Quais os instrumentos de gestão utilizados para 

acompanhar as transformações na vida dos egressos 

do PRONERA/UESB? Os instrumentos existem? 

20 - Os estudantes egressos do PRONERA/UESB 

estão mudando a realidade onde vivem em 

decorrência dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula? Comente a resposta. 

21 -  Qual o grau de articulação da rede de atores 

(sujeitos) sociais, sindicais e político-institucionais 

envolvidos no PRONERA/UESB, considerando a 

escala de nenhuma, baixa, moderada ou alta 

articulação? Comente a resposta. 

22 - O modelo de gestão do PRONERA/UESB pode 

ser considerado centralizado ou descentralizado? 

Comente a resposta. 

23 - De que modo você avalia o perfil (qualificação) 

da Equipe Técnica e Professores do 

PRONERA/UESB, considerando uma escala de não 

adequado, pouco adequado, moderadamente 

adequado ou muito adequado?. Comente a resposta. 

24 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenadores e Professores, 

em relação à infraestrutura física (instalações e 
equipamentos) disponibilizada no 

PRONERA/UESB? 

25 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenadores, Professores, 
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e Beneficiários, em relação à estrutura pedagógica do 

PRONERA/UESB? 

26 - Qual a sua avaliação sobre o fluxo de recursos 

financeiros disponibilizados para o 

PRONERA/UESB? 

27 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB 

em relação à atuação profissional dos alunos 

egressos? Comente a resposta. 

28 – Pode-se afirmar que o ato de educar é um 

desafio social. Em sua concepção, pode-se afirmar 

que o PRONERA/UESB é um instrumento 

mobilizador no sentido de contribuir para a redução 

dos níveis de alienação educacional dos sujeitos 

atendidos? Comente a resposta. 

29 – Você considera o PRONERA/UESB como uma 

política educacional de caráter social e igualitária? 

Por quê? 

30 – Você considera que as ações do 

PRONERA/UESB podem ajudar a promover uma 

educação para uma transformação na sociedade 

através da conscientização e da renovação social? 

Caso afirmativo, de que forma? 

31 – Pode-se afirmar que as ações político-

pedagógicas empreendidas pelo PRONERA/UESB 

possibilitam aos sujeitos contemplados pelo 

Programa o reconhecimento e o respeito em sua 

totalidade, potencialidades, modo de expressão e de 

pensar. Comente sobre esta afirmativa. 

32 – As ações político-pedagógicas do 

PRONERA/UESB podem ser consideradas de 

caráter teórico e prático, apresentando a todos os 

sujeitos envolvidos aprendizagem em relação às suas 

necessidades sociais necessárias para uma existência 

humana? Caso afirmativo, comente de que forma. 

33 – Seria correto afirmar que o PRONERA/UESB 

poderia evidenciar a complexidade das relações 

sociais, orgânicas e sistêmicas entre as partes e o 

todo, consequência de tensões e contradições no 

interior da sociedade? Comete a resposta. 

34 – A partir da análise dos cursos do PRONERA 

capitaneados pela UESB é correto afirmar que a 

educação deve formar os sujeitos para a vida e não 

para o mercado? Comente a resposta. 
35 – Pode-se afirmar que a socialização e a 

apropriação dos conhecimentos são processos que 

podem mudar a vida social e econômica dos sujeitos 

contemplados considerados marginalizados? 
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Comente a resposta. 

36 - Qual a sua avaliação em relação à modalidade 

Tempo/Escola e Tempo/Comunidade apresentada 

para os cursos do PRONERA? 

Critérios de registro da entrevista Gravação utilizando gravador digital. 

Critérios de avaliação da entrevista Análise de conteúdo conforme etapas propostas por 

Laurence Bardin (2011). 

Tecnologia de apoio Nvivo versão 11. 

Classificação das perguntas Se de “consequências”, “avaliativas” “hipotéticas” 

e/ou “categoriais”. 
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APÊNDICE 06 - ENTREVISTA (BENEFICIÁRIOS) 

 

Roteiro de entrevista com os Beneficiários 

Itens Conteúdo 

Tipo de entrevista Semiestruturada 

Sujeitos entrevistados Discentes do PRONERA 

Objetivos da entrevista Conhecer a percepção dos discentes em relação a: 

- Análise das ações do PRONERA/UESB realizadas 

no período de 2004-2013, à luz das seguintes fases 

do ciclo de políticas públicas: surgimento do 

problema, inclusão na agenda governamental, 

formulação, decisão do programa de política pública, 

implementação e avaliação. 

Forma de contato para agendamento da 

entrevista 

Telefone 

Local da entrevista UESB/CAP 

Data da entrevista 29/03/2018 

Horário de início 15h00min. 

Horário de término 16h00min. 

 

Perguntas formuladas 

1 - Qual a sua avaliação sobre o PRONERA/UESB, 

política pública voltada para a Educação do Campo? 

2 - Como observou a sua participação e 

envolvimento da UESB no PRONERA? 

3 - Como observou a participação e envolvimento 

dos Movimentos Sociais e Sindical (FETAG) no 

PRONERA/UESB? 

4 - Como observou a participação e envolvimento 

das Coordenações Geral, Pedagógica e 

Administrativa do PRONERA/UESB? 

5 - Você considera que os Beneficiários 

desenvolveram competências para mudar a realidade 

de suas localidades? Caso afirmativo, comente a 

resposta. 

6 - O que você considera essencial mudar no 

PRONERA/UESB? 

7 - O PRONERA/UESB atende às necessidades dos 

discentes com relação à aplicação dos conteúdos das 

disciplinas apresentados em sala de aula? 

8 - Já prestou algum tipo de informação para 

subsidiar as gestões do PRONERA/UESB em relação 

ao acompanhamento de possíveis transformações 

ocorridas na vida dos estudantes egressos (discentes 
que concluíram o curso)? 

9 - Os estudantes egressos (que concluíram o curso) 

dos cursos do PRONERA/UESB estão mudando a 
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realidade onde vivem em decorrência dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula? 

10 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenadores e Professores 

em relação à infraestrutura física (instalações e 

equipamentos) disponibilizada no 

PRONERA/UESB? 

11 - Como avalia as condições de trabalho oferecidas 

para a Equipe Técnica, Coordenadores e Professores 

em relação à estrutura pedagógica do 

PRONERA/UESB? 

12 - Considera que os horários de realização do 

PRONERA/UESB são adequados? Comente a 

resposta. 

13 - Como avalia a frequência dos alunos nas aulas? 

14 - Como avalia a duração e organização dos 

cursos? 

15 - Como avalia a proporção professor/aluno?  

16 - Como avalia a qualidade e adequação dos 

currículos às necessidades acadêmicas e profissionais 

dos alunos? 

17 - Como avalia as metodologias de ensino 

utilizadas no PRONERA/UESB?  

18 - Qual o grau de satisfação em relação ao 

PRONERA/UESB, considerando a escala de 

insatisfeito, pouco satisfeito, moderadamente 

satisfeito e muito satisfeito? 

19 - Os assuntos e temas abordados nas aulas são 

relacionados ao dia a dia da vida no campo? 

20 – O curso oferecido pelo PRONERA/UESB 

utiliza uma linguagem adequada para as necessidades 

do campo? Comente a resposta. 

21 - O professor aproveita e valoriza os 

conhecimentos dos alunos? Comente. 

22 - O material didático é adequado para os jovens e 

adultos do meio rural? Comente a resposta. 

23 - Os períodos de aula (Tempo/Escola e 

Tempo/Comunidade) são ajustados ao período das 

safras agrícolas e/ou atividades profissionais dos 

alunos em relação ao seu local de origem? 

24 - Em algum momento os estudantes participaram 

da formulação/planejamento do curso de 

Formação/Capacitação de Educadores pelo 
PRONERA/UESB? Comente a resposta. 

25 - Existe acompanhamento do PRONERA/UESB 

em relação à atuação profissional dos alunos 

egressos? Comente a resposta. 
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26 – As aulas contribuíram para entender melhor o 

mundo e as relações de poder na sociedade? Comente 

a resposta. 

27 - Após a conclusão do Curso do 

PRONERA/UESB você avançou em sua vida 

acadêmica, ou seja, obteve outra formatura em outro 

nível de ensino? 

28 - Caso você estivesse desempregado antes de 

cursar o PRONERA/UESB, informe se conseguiu 

emprego na área em que se qualificou ou em outra. 

29 - Qual a sua avaliação em relação à modalidade 

Tempo/Escola e Tempo/Comunidade apresentada 

para os cursos do PRONERA? 

Critérios de registro da entrevista Gravação utilizando gravador digital. 

Critérios de avaliação da entrevista Análise de conteúdo conforme etapas propostas por 

Laurence Bardin (2011). 

Tecnologia de apoio Nvivo versão 11. 

Classificação das perguntas Se de “consequências”, “avaliativas” “hipotéticas” 

e/ou “categoriais”. 
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APÊNDICE 07 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

         UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

          PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

 

 

Prezado/a, 

 Convidamos o/a Srº/Sr/ª para participar da pesquisa “Percepções da equipe técnica, dos 

professores e dos beneficiários sobre a gestão do PRONERA no período de 2004 a 2013: o 

caso da UESB”. Este estudo insere-se no âmbito do Projeto de Pesquisa do Mestrado em 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), na linha de pesquisa em 

Políticas Públicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  

Acreditamos que, ao analisarmos as percepções dos atores envolvidos na realização dos 

cursos do PRONERA/UESB no marco temporal estabelecido, envolvendo as ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras realizadas, esta pesquisa contribuirá para pensarmos políticas 

públicas educacionais na amplitude que a Educação do Campo requer, especialmente voltadas 

para a formação educacional dos sujeitos oriundos de assentamentos da Reforma Agrária, bem 

como as políticas direcionadas para o trabalho dos Técnicos, Professores e Beneficiários, além 

dos demais profissionais da educação, vinculados ao PRONERA.  

Assim, no caso de aceitar fazer parte dessa pesquisa, o/a sr/a responderá a um questionário e 

uma entrevista (semiestruturada), que será gravada em áudio, realizada individualmente, por 

aproximadamente uma (01) hora. Estes são os únicos desconfortos a que o/a senhor/s será 

submetido/s. Os locais e horários das entrevistas serão combinados com o Sr./Srª, respeitando sua 

disponibilidade e preferência. Vale ressaltar que o Sr./Sr.ª não terá nenhum custo com a pesquisa. 

Ressaltamos, ainda, que o/a senhor/a terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre 

qualquer questão, bem como para desistir de participar da pesquisa em qualquer momento que 

desejar, sem que isto o leve a qualquer penalidade.  

Além disso, como responsável por este estudo, temos o compromisso de informá-lo que a sua 

identidade será mantida em sigilo, não sendo necessário disponibilizarmos previamente a transcrição 

de sua entrevista, visando a obtenção de sua autorização para utilização na pesquisa e para 

publicação por meio de artigo científico. Vale ressaltar que estamos disponíveis para qualquer 

esclarecimento no decorrer da pesquisa e que o/a senhor/a poderá retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa.  
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Assim, se está claro para o/a senhor/a a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar 

como voluntário, solicito que assine este documento. 

 

Mauro dos Santos Carvalho 

Pesquisador responsável 

Tel: (77) 3424-8648 

e-mail: mauro@uesb.edu.br 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Obs.: Informo que o presente documento será obtido em duas (02) vias (uma para o participante da 

pesquisa e outra para os pesquisadores responsáveis). 

 


