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RESUMO 

 

Através do presente trabalho, pude realizar estudo na Escola Municipal Alice do 

Amaral Peixoto localizada no Recreio do Mota - Zona Rural, Salgueiro, 1° Distrito de 

Santo Antônio de Pádua, destacando que nesta escola não é aplicado um modelo 

de educação com as características de uma educação do campo previsto na lei. Em 

seu primeiro capítulo, com resgate histórico da criação da educação do campo no 

Brasil além de abordar alguns dos principais conceitos elencados para definir o que 

seria essa educação e mostrar, através de um gráfico, o percentual de matrículas 

efetivas nas escolas sob a responsabilidade do município. Para o segundo capítulo 

far-se-á uma ilustração de como se originou a Escola Municipal Alice do Amaral 

Peixoto no município de Pádua, além de expor suas características atuais e como 

efetivamente é oferecido o ensino nesta instituição escolar. No terceiro capítulo optei 

por apresentar alguns apontamentos sobre o que poderia ser melhorado na referida 

escola e que também serviria para as demais escolas do campo no município. 

Palavras-chave: Educação do Campo, Escola do Campo, Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Through this work, I could carry out a study at the Municipal School Alice do 

AmaralPeixoto located in Recreio do Mota - Rural Zone, Willow, 1st District of Santo 

Antônio de Pádua, noting that this school is not applied an education model with the 

characteristics of provided one field of education in law. In his first chapter, with the 

historic rescue of the creation of the field of education in Brazil in addition to 

addressing some of the key concepts listed to define what this education and show, 

through a chart, the percentage of actual enrollment in schools under the 

responsibility of County. For the second chapter shall be made, an illustration of how 

it originated the Municipal School of Alice Amaral Peixoto in the city of Padua, in 

addition to exposing its current features and how effectively offered teaching in this 

school institution. In the third chapter I have chosen to present some notes on what 

could be improved in this school and also serve for other schools in the field in the 

city. 

Keywords: Education field, School field, Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Atualmente, a necessidade de uma educação escolar tem aumentado devido 

aos grandes avanços tecnológicos vivenciados a cada dia pela nossa sociedade que 

está em constante transformação. Dentro deste contexto, os indivíduos precisam 

acompanhar essas transformações por meio de conhecimentos oferecidos pela 

educação escolar.  

 Para que os indivíduos sejam contemplados com essa educação, o governo 

brasileiro criou diversas políticas públicas educacionais, que pudessem acolher a 

todo tipo de aluno, tal como do ensino regular, educação especial, educação de 

jovens e adultos e também a educação do campo. 

 Disciplinou todas as modalidades de ensino e etapas da educação brasileira 

em todos os níveis e esferas, pública e privada, por meio da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei Darcy Ribeiro. A ideia foi à 

padronização da educação em todo território nacional e garantir que todos tenham 

direito e acesso a educação de qualidade. 

 No caso da educação do campo, a legislação educacional acima mencionada, 

em seu artigo 28 estabelece que a esta deve ser diferenciada de modo que “os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região” (BRASIL, 1996), ou seja, um currículo 

diferente para esta modalidade de educação. 

 Todavia, questiona-se a aplicação de tal determinação orientada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, ao ponto de que a justificativa 

desta pesquisa é realizar um estudo na Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto 

localizada no Recreio do Mota - Zona Rural, Salgueiro, 1° Distrito de Santo Antônio 

de Pádua, destacando que nesta escola não é aplicado um modelo de educação 

com as características de uma educação do campo previsto na lei. 

 Dentro deste contexto, como metodologia de pesquisa para a realização 

deste trabalho monográfico, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica com a qual foi 

feito uma análise documental sobre o tema para fundamentá-lo com teóricos 

renomados no assunto, além de uma pesquisa de campo com a qual foram 

levantados dados referentes a escola supracitada de modo a comprovar a hipótese 
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de que a mesma não trabalha no contexto de uma educação do campo conforme 

determina a lei. 

 No primeiro capítulo do presente trabalho, realizei um resgate histórico da 

criação da educação do campo no Brasil além de abordar alguns dos principais 

conceitos elencados para definir o que seria essa educação, mostro, através de um 

gráfico, o percentual de matrículas efetivas nas escolas sob a responsabilidade do 

município. Para o segundo capítulo far-se-á uma ilustração de como se originou a 

Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto no município de Pádua, além de expor 

suas características atuais e como efetivamente é oferecido o ensino nesta 

instituição escolar. No terceiro capítulo optei por apresentar alguns apontamentos 

sobre o que poderia ser melhorado na referida escola e que também serviria para as 

demais escolas do campo no município. 
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Capítulo I 

 

Educação do campo: entre conceitos e suas origens históricas 

 

Ao conceituar o que seria educação Ruben Alves (2001, p.9) certa vez disse 

que esta seria uma “aventura coletiva de partilha: de afetos e sensibilidades, de 

conhecimentos e saberes, de expectativas e experiências, de atitudes e valores, de 

sentidos de vida”.  

Este capítulo busca conceituar o que seria educação do campo além de fazer 

um resgate histórico da mesma, de modo a descrever seu processo de 

desenvolvimento ao longo dos anos sem deixar de mencionar as lutas e principais 

políticas públicas educacionais responsáveis por sua criação e implementação no 

Brasil. 

Ao se traçar um panorama histórico da educação no campo é interessante 

que se tenha a ideia da própria formação do Brasil como um país. O Brasil surge 

como uma colônia portuguesa voltada totalmente para a exploração da terra em que 

o trabalho escravo fora a mão-de-obra utilizada durante cerca de trezentos anos no 

país, não carecendo e também não sendo destinada a esta nenhum estudo ou 

especialização. 

O processo educacional brasileiro quando colônia teve início no país no ano 

de 1549, a Companhia de Jesus, ordem religiosa conhecida por jesuítas e fundada 

pelo Frei Inácio de Loyola se instala em terras brasílicas iniciando-se assim o 

processo de educação no país quando essa, objetivando limitar o expansionismo 

protestante, começa a catequizar e a alfabetizar os nativos do novo mundo 

articulando dessa forma a primeira experiência de uma Educação de Jovens e 

Adultos. Desse período até a independência do Brasil pouco se mudou na educação 

e sua forma de se ministrada. (SAVIANI, 2009) 

No caso da educação do campo, ou seja, da população que nestas áreas 

residiam não se criaram nenhuma política pública para atendê-los, até por que, um 

país escravocrata, em que maior parte das atividades rurais eram executadas por 

negros cativos, não enxergava a necessidades de promover a educação e esses 

povos, mesmo com o Brasil sendo considerado naquela época (BRASIL, 2012, 

p.10):  
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[...] um país de origem eminentemente agrária, a educação rural não foi 
sequer mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891, 
evidenciando-se, de um lado, o descaso dos dirigentes com a educação do 
campo e, do outro, os resquícios de matrizes culturais vinculadas a uma 
economia agrária apoiada no latifúndio e no trabalho escravo.  
 
 

Ao se analisar a Carta Magna de 1891 do país após a proclamação da 

república perceber-se-á que esta “também silenciou a respeito da educação rural, 

restringindo-se, no artigo 72, parágrafos 6 e 24, respectivamente, à garantia da 

laicidade e à liberdade do ensino nas escolas públicas” (BRASIL, 2012, p.10). 

Todavia, autores como Passador (2006) menciona que pode-se considerar 

que com a Proclamação da República começou-se a pensar na educação rural no 

Brasil, tendo o governo naquele período, instituído uma Pasta da Agricultura, 

Comércio e Indústria com a qual pretendia atender aos estudantes dessas áreas, 

entretanto, não teve prosseguimento sendo então, extinta entre as décadas de 1894 

a 1906.  

O autor supracitado ainda menciona que a Pasta da Agricultura, Comércio e 

Indústria volta a ser instituída mais uma vez na década de 1909, a qual retornar com 

o caráter de instituição de ensino para agrônomos, constituindo-se assim como 

“educação pública efetivamente nacional, nos anos 30, após a criação do Ministério 

da Educação” (PASSADOR, p. 119). 

Entretanto, é importante frisar que, mesmo com o fim da escravidão a 

mentalidade colonialista ainda detinha uma visão excludente relacionado à 

população de áreas rurais conforme aponta Leite (1999, p. 14) ao afirmar 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, conhecida popularmente na 
expressão: “gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da 
cidade” 
 

O final do século XIX marcou o Brasil com diversas mudanças na área política 

e social, com o fim do império e proclamação da república e a abolição da 

escravatura. Outro aspecto marcante foi o início da urbanização do país 

impulsionada pela abertura das primeiras fábricas pelo enriquecidos “barões do 
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café1”. As construções de ferrovias e de novas instalações fabris nas cidades 

resultaram no êxodo rural levando a um gradativo abandono do campo. 

 As populações esparsas das áreas rurais iam caindo cada vez mais no 

esquecimento principalmente devido a:  

 

[...] visão urbanocêntrica, na qual o campo é encarado como lugar de 
atraso, meio secundário e provisório, vem direcionando as políticas públicas 
de educação do Estado brasileiro. Pensadas para suprir as demandas das 
cidades e das classes dominantes, geralmente instaladas nas áreas 
urbanas, essas políticas têm se baseado em conceitos pedagógicos que 
colocam a educação do campo prioritariamente a serviço do 
desenvolvimento urbano-industrial. (HENRIQUES et al., 2007, p.13) 
 

   

De fato, há de se reconhecer que pouco se importavam com a educação do 

campo, acreditando ser desnecessário tal empreendimento, já que para estabelecer 

o contato com a terra não era necessário ser alfabetizado, pois isso era um “status” 

para as classes emergentes. Todavia, a urbanização que espelhava modernidade 

também gerava grandes impasses como já mencionado êxodo rural, com formação 

de favelas e outras mazelas urbanas e, é dentro deste contexto que: 

 

[...] a introdução da educação rural no ordenamento jurídico brasileiro 
remete às primeiras décadas do século XX, incorporando, no período, o 
intenso debate que se processava no seio da sociedade a respeito da 
importância da educação para conter o movimento migratório e elevar a 
produtividade no campo. A preocupação das diferentes forças econômicas, 
sociais e políticas com as significativas alterações constatadas no 
comportamento migratório da população foi claramente registrada nos 
annaes dos Seminários e Congressos Rurais realizados naquele período. 
(BRASIL, 2012, p.11) 

 

A partir de tal perspectiva, autores como Leite (2002) mencionam que, no 

período ente as décadas de 1910 e 1920, o imenso movimento migratório ocorrido 

no Brasil foi o responsável por desencadear um olhar mais atento para a educação 

nas áreas rurais do país. Segundo o autor supracitado, foi a partir de tal contexto é 

que vem a surgir no Brasil a ideia de um “ruralismo pedagógico”, o qual tinha como 

propósito uma escola que fosse integrada às condições locais, de modo que dessa 

forma pudesse fixar o homem no campo evitando que esse abandonasse suas 

raízes e fosse superlotar as cidades. 

 
1 Classe social formada por grandes produtores de café enriquecidos pelas exportações desse 
produto que detinham forte influência política e econômica no país. 
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Com a Constituição de 1934, começa-se um período de relevantes 

transformações educacionais, onde a Educação Rural começa a ser considerada e 

em seu Artigo 156 fica estabelecido a participação da União com no mínimo vinte 

por cento das quotas, anual, destinadas a educação, para o ensino nas zonas rurais.  

 

Apenas com a abertura política na década de 1985 e com a elaboração da 

Constituição federal de 1988 que o Brasil pode dar início a criação de um modelo 

educacional mais democrático como ocorre na década de 1996 com a criação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN).  

 É importante frisar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) além de reconhecer a diversidade do campo, trás em seu bojo 

diversas orientações com a s quais escolas e educadores possam atender a essas 

diversidades e adaptar suas singularidades conforme expresso em seus artigos 23, 

26 e 28, que se destinam a questões sobre organização escolar assim como 

questões pedagógicas.  

Há de se destacar o artigo 28, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) por este estabelecer para a educação do campo as 

seguintes determinações: 

 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologia apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996). 

 
   

 A educação como um direito de todos, deve ser facilitado o seu acesso de 

todas as maneiras e a Educação do Campo surge no anseio da classe trabalhadora, 

que luta por um projeto de campo e de sociedade, para formar intelectuais dessa 

classe, fora dos padrões hegemônicos instituídos pelo sistema do capital e o 

primeiro marco legal a utilizar a expressão escola do campo foram as “Diretrizes 

operacionais para educação básica das escolas do campo", de abril de 2002 (Brasil, 

2002).  
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 Na educação do campo é significativa a dimensão do coletivo que envolve 

vivência, experiências, aprendizados e valores que contribuem na autonomia dos 

sujeitos envolvidos e em suas relações sociais fora do âmbito escolar. 

 Outro aspecto importante e que precisa ser afirmado nas escolas do campo é 

o fato de que o ensino deve ser desenvolvido de acordo com a realidade de seus 

alunos, o trabalho pedagógico deve ser fundamentado a partir da vida real de seus 

educandos, da sua realidade rural e ultrapassar os limites da sala de aula; a 

proposta pedagógica deve se espelhar na realidade rural de seus educandos. 

 No âmbito dos marcos legais também merece destaque o decreto nº 7.352/ 

2010, que em seu artigo primeiro conceitua Escola do Campo como: 

 

aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou aquela situada em área 
urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo 
(Brasil, 2010). 
 
 

Mais uma conquista para a educação do campo foi o Programa Nacional do 

Livro Didático do campo (PNLD campo), em 2011, que passa a disponibilizar livros 

didáticos, para as séries iniciais, com metodologias ligadas a realidade do campo, a 

interação dos saberes da comunidade rural e o conhecimento científico, o que 

anteriormente não acontecia, pois os livros recebidos pelas escolas do campo antes 

do PNLD campo possuíam conteúdos curriculares que privilegiavam a visão urbana 

de sociedade. 

O Programa Nacional do Livro Didático Campo, surge afirmando e garantindo 

a inclusão de conteúdos didáticos que reproduzem o modo de vida e de produção, 

saberes e identidades, de um grupo de pessoas que até então era excluído. Assim, 

o Decreto da Educação do Campo espera que: 

 

[...] as obras em sua relação levem em conta as seguintes referências: 
Organização Social e política dos sujeitos do campo no Brasil por meio da 
participação dos movimentos e organizações sociais do campo na 
construção de suas estratégias organizativas locais e seus desdobramentos 
quanto à disputa pela hegemonia na sociedade, à definição de políticas 
públicas e quanto à afirmação do campo como lugar de vida e dignidade 
humana. A cultura entendida no plural, como a diversidade de ser e viver, 
de saber e fazer das populações do campo e seus processos de 
significação simbólica, lutas, resistências, inovações e cosmologias que 
traduz identidades, auto imagens, signos, valores e linguagens, que no caso 
específico do meio se constituem como referências na constituição das 
identidades individuais e coletivas dos sujeitos do campo. (Brasil, 2014, 
p.45) 
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Mesmo com mais essa conquista ainda enfrenta-se dilemas e angústias em 

relação ao trabalho pedagógico direcionado as escolas do campo, pois em sua 

maioria as turmas são multisseriadas, devido ao número de alunos e até mesmo a 

quantidade de professores, com um espaço marcado pela heterogeneidade onde 

frequentam estudantes de várias séries e níveis em uma mesma sala de aula e 

geralmente esses alunos são separados em fileiras e os conteúdos abordados, na 

maioria das vezes, de maneira mecânica, o que distância os estudantes da realidade 

desejada, fazendo com que o ensino seja mais lento e trabalhoso e ao mesmo 

tempo deixa os professores perdidos e impotentes diante da tarefa que lhe é 

responsabilizada. 

Essas turmas multisseriadas geralmente são localizadas nas escolas do 

campo, pois nas cidades e grandes centros, devido ao maior número de alunos, as 

turmas são individuais. 

Como se não bastasse todo esse transtorno ainda tem a parte burocrática 

com avaliações, provas, simulados, notas, relatórios, pareceres e a cobrança por 

parte da secretaria Municipal de educação, que através dos coordenadores 

pedagógicos, que estão divididos em equipes, possuem os coordenadores 

pedagógicos da educação infantil, que assistem desde o maternal I (creche) até o 

Pré II da educação infantil, coordenadores pedagógicos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental e os coordenadores pedagógicos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, que encaminha modelos “padronizados” de horários, conteúdos e 

projetos, que acabam engessando os professores e colocando de lado os interesses 

dos estudantes distanciando-os da realidade do campo. Dessa maneira os 

professores se veem pressionados a buscarem em outros livros, que não os do 

campo, uma saída para organizar o planejamento curricular para essas turmas 

multisseriadas, causando assim, um distanciamento da cultura e da vida das 

populações do campo. O livro não pode ser apenas transmissor de conteúdos, ele 

tem que dialogar com os educandos para não ser instrumento de controle.   

Nesse viés vou elucidar um pouco sobre os livros didáticos do campo e o que 

os diferencia dos livros didáticos com a visão urbanocêntrica. O Programa Nacional 

do Livro Didático campo surgiu com a compreensão de que era necessário garantir a 

inclusão de modos de produção e reprodução da vida de um determinado grupo de 
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pessoas em seu conteúdo didático, assim, mesmo que de forma reduzida, pois são 

apenas dois livros por série/ano, um volume abordando letramento e alfabetização, 

história e geografia e o outro volume abordando alfabetização matemática e 

ciências, seu foco é a vida do campo, o fortalecimento do modo de vida camponês, a 

relação que esses sujeitos tem com a terra, com o trabalho e isso fica bem em 

evidência devido as imagens/gravuras e atividades impressas em seu conteúdo. Já 

o livro didático “convencional”, com a visão urbanocêntrica, é um exemplar para 

cada disciplina, um de português, um de matemática, um de história, um de 

geografia e um de ciências e em seu conteúdo quando é evidenciada alguma 

imagem relacionada com a vida do campo, geralmente é de uma forma depreciativa, 

retratando o campo como lugar de atraso, com poucos recursos, de educação de 

baixa qualidade, o campo sempre é visto com inferioridade. 

 E como garantir um livro didático que expressa as lutas do povo do campo? 

Sem ter pretensão de responder, mas colocando de uma maneira instigadora, penso 

ser fundamental que nessa visão de mundo o livro didático deve evidenciar as 

formas de organização, saberes e experiências vivenciadas por seus sujeitos e 

dialogar com o seu leitor de uma maneira que eles possam sentir que o livro é mais 

um elemento para ampliar o conhecimento de que essas lutas não é algo isolado, e 

que estão associadas a melhorias para sua realidade, a realidade do campo. 

 Aprovadas em 2001, pelo Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes 

Operacionais Para a Educação Básica das Escolas do Campo, contemplam 

reivindicações presentes dos movimentos sociais, tais como: a valorização e o 

Reconhecimento da diversidade dos povos do campo, a variação na forma de 

organização da escola, a gestão democrática, o ajustamento dos conteúdos 

contemplando as realidades locais, o acesso, através da escola, aos bens sociais, 

culturais e econômicos. 

 Em 2004, foi criado no setor do Ministério da Educação, a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), no qual se vincula a 

Coordenação Geral de Educação do Campo, que fica responsável, no âmbito 

federal, pelo atendimento do reconhecimento das singularidades e necessidades da 

demanda da educação do campo. A SECAD, tendo a compreensão das 

reinvindicações dos sindicatos do campo e dos movimentos sociais, busca 

consolidar uma política nacional de educação do campo e desenvolver ações, com 
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projetos, programas e atividades que ajudam a superar a calamidade em que se 

encontram as escolas do campo. 

 Mesmo com os avanços obtidos no âmbito da educação do campo, apesar da 

existência de uma legislação que impõe ao Estado obrigação de oferecer essa 

modalidade de educação, os problemas ainda persistem e a realidade assusta. A 

precariedade dos espaços/prédios escolares, as turmas multisseriadas, o número de 

alunos, a queixa de altos gastos, veem contabilizando o fechamento de inúmeras 

escolas do campo, principalmente no âmbito municipal. 

 Ainda há a deficiência de uma pedagogia da alternância a qual segundo 

Santos (2006, p.48) se propõe: 

 

[...] a ser embasado em questões de natureza agronômica, pedagógica e 
nas demandas socioprodutivas das famílias, tendo como referência 
curricular os temas geradores, discutidos entre pais e alunos, além da 
metodologia de tempo e espaço diferenciados. 
 
 

 Para o autor supracitado a pedagogia da alternância é importante na 

educação do campo por esta trabalhar em meio a um preceito metodológico 

específico o qual inclui certo planejamento voltado para a formação dos jovens do 

campo “mediado pela valorização do estudo e trabalho. O Programa toma como 

referência curricular temas geradores, emanados de pesquisa sobre as demandas 

problemáticas nas unidades produtivas familiares” (SANTOS, 2006, p.51). 

 Em nosso município, Santo Antônio de Pádua, localizado no estado do Rio de 

Janeiro, as creches e escolas que estão na responsabilidade da Secretaria 

Municipal de educação e Cultura atendem um total de 5.724 alunos, do maternal até 

o nono ano do ensino fundamental e educação de Jovens e Adultos, distribuídos em 

trinta e duas unidades escolares, sendo que dessas unidades seis são creches, 

quatro são consideradas escolas do campo e oito estão situadas nos distritos.  

 Para melhor ilustrar as matrículas efetivas que estão sob a responsabilidade 

da SMEC do nosso município, de acordo com o mapa feito pelos dirigentes 

escolares no mês de maio do corrente ano, desenho abaixo um gráfico que mostrará 

como as matrículas estão divididas. 

O gráfico abaixo mostra como a educação do campo também está 

enfraquecida em nosso município, somente 1,3% das matrículas efetivas das 

escolas/creches do município são de escolas do campo, espero que com a 
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implantação do curso de graduação em Educação do Campo realizado no INFES 

(Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior) essa triste realidade 

mude, mas antes que isso ocorra a única certeza que tenho é que ainda tem muito 

chão para ser percorrido e muitos conceitos para serem desconstruídos à partir de 

tal realidade. 

 

GRÁFICO 1: Percentual de matrícula efetivas em maio de 2016. 

 

(Gráfico informações: Secretaria Municipal de Educação e Cultura) 

  

  

 Todavia, ainda são necessários muitos avanços principalmente na área 

pedagógica, carecendo em formação de professores e cursos específicos voltados 

para a educação no campo além da aplicação de uma pedagogia da alternância, 

tendo em vista que, é por meio desta “[...] que a sabedoria prática e a teoria se 

juntam. Ajuda aprofundar as coisas no dia a dia da família, comunidade e mundo em 

geral. Ajuda a valorizar o trabalho do agricultor como forma de valorizar a cultura 

camponesa” (ZAMBERLAN, 1995, p.11). 
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Capítulo II 

 

Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto: um breve histórico e sua realidade 

atual. 

 

   Antigamente, a Escola funcionava numa casa cedida pelo Capitão João 

Gonçalves da Silva, fundador do Recreio do Mota, que lá chegou em 1902 com sua 

esposa e constituiu família. Era apenas uma sala de aula dividida por tábuas ao 

meio e com o crescente corpo discente os professores e pais de alunos recorreram 

ao Capitão João Gonçalves para o mesmo sanar o problema junto às autoridades. 

Devido ao seu bom relacionamento com o Governador do Estado, Ernani do Amaral 

Peixoto, a escola foi construída, beneficiando toda a população do Recreio do Mota 

e adjacências e ganhou o nome de sua mãe, Alice do Amaral Peixoto, e até hoje é 

considerada o melhor prédio escolar em zona rural do município de Santo Antônio 

de Pádua. 

Encontra-se registrado no livro “Sertões dos Puris”, de autoria de Heitor 

Bustamante, o relato de que sua construção tenha sido executada pela Secretaria 

de Viação e Obras Públicas, iniciada pelo Governador Macedo Soares e concluída 

pela Presidência imediata do Comandante Ernani do Amaral Peixoto. Na ocasião era 

prefeito Municipal da Comarca de Santo Antônio de Pádua, o Doutor Eugênio Leite 

Lima2.  

 A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto, criada pelo Decreto nº 1532/52, 

com publicação no Diário Oficial de 18/06/1952, foi fundada com o nome de Grupo 

Escolar Rural Alice do Amaral Peixoto, em homenagem à mãe do então Ilustre 

Governador da época, Comandante Ernani do Amaral Peixoto, em terreno doado por 

João Gonçalves da Silva e está localizada no Recreio do Mota - Zona Rural, 

Salgueiro, 1° Distrito de Santo Antônio de Pádua. 

 
2 As informações supracitadas encontram-se nos arquivos da escola 
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(figura 1 – Escola municipal Alice do Amaral Peixoto) 

 

     Atualmente essa instituição tem como desafio permanente elaborar novas 

relações de trabalho, dividir tarefas, delegar competências e pensar no bem estar da 

comunidade escolar. 

   Ela se organiza coletivamente através de relações sociais que produzem e 

reproduzem valores, alternando comportamentos, costumes e ideias. Ao construir a 

aprendizagem coletiva tornamos o espaço escolar uma janela aberta para a visão de 

um mundo novo e em uma cultura de pensar no bem de todos. 

      Com seu empenho a Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto objetiva que o 

educando compartilhe conhecimentos, crie habilidades e tome consciência de suas 

ações e interações. Em si, o trabalho já é uma potencialidade pedagógica, e a 

escola torna-o mais plenamente educativo, à medida que ajuda seus alunos a 

perceberem seu vínculo com as demais dimensões da vida humana.  

O que pretendemos é educar partindo do princípio: Prática-teoria-prática, 

buscando a construção de uma sociedade justa, igualitária, vivenciadora de valores 

e conhecimentos socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser 

humano, sujeito do contexto social e capaz de transformar o ambiente em que vive. 

A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto não possui autonomia financeira, 

ela não recebe “diretamente” o repasse do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), pois a mesma não tem uma Unidade Executora, que são os círculos de 

pais e mestres, as associações de pais e mestres ou os caixas escolares. Essa 
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Unidade Executora é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo gerir a verba transferida e é 

composta por um Conselho Deliberativo que deverá possuir no mínimo sete 

membros (presidente, secretário e cinco conselheiros); um Conselho Fiscal (um 

presidente, dois titulares e seus respectivos suplentes) e a Diretoria (um presidente, 

um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro). Todos os membros da Unidade 

Executora devem ser escolhidos por meio de processo eletivo. As escolas que 

possuem mais de cinquenta alunos são obrigadas a ter a unidade executora para 

receber os recursos, e aquelas que possuem um quantitativo menor de alunos 

podem receber via governo do estado ou prefeitura. 

Assim sendo, como a escola supracitada não possui mais de cinquenta 

alunos, fica sobre a responsabilidade e da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SMEC), através da prefeitura, o repasse do PDDE Básico, vindo do 

Governo Federal e a gerência das finanças da Escola é administrada por um setor 

responsável da própria SMEC. Quando chega alguma verba o Diretor é informado e 

repassa ao setor responsável uma lista com as necessidades da escola para que 

seja feita as três tomadas de preço, como uma licitação, então, monta-se um 

processo na prefeitura, espera sair o empenho para autorizar a compra que só após 

esse processo é efetivada. 

 Todos os dias é servida a Merenda Escolar para os educandos, e por incrível 

que pareça existem crianças que repetem a merenda até quatro vezes. As escolas 

possuem um cardápio elaborado pela nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. Alguns gêneros alimentícios como arroz, feijão, macarrão, 

canjiquinha, farinha de mandioca, cebola, alho, sal, colorau, óleo, batata, cenoura, 

carne moída, carne em pedaço, frango, e filé de peixe são provenientes dos 

mercados locais, outros gêneros como mandioca, milho, abóbora, repolho, ovos, 

laranja, banana, tomate, pimentão, quiabo, cheiro verde, batata doce, são 

provenientes da agricultura familiar. Após merendar os alunos vão para o recreio, 

para depois retornarem a sala de aula. 

Os alunos que moram nas localidades mais afastadas da escola utilizam o 

transporte escolar terceirizado oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura. Esse transporte faz diversas rotas, o que geralmente ocasiona em alguns 

alunos terem que acordar mais cedo, a primeira viagem começa às seis horas da 

manhã, e dependendo da estação, ainda está escuro. Por várias vezes diversos 
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alunos reclamavam de dor de cabeça e quando era indagado se havia comido 

alguma coisa, tomado café, antes de sair de casa a resposta sempre era a mesma: 

não. 

Geralmente os trajetos percorridos pelo transporte escolar são de terra 

vermelha, chão batido e quando chove seu trânsito é interrompido devido aos 

atoleiros que se formam impossibilitando a passagem do transporte e a chegada do 

educando até a unidade escolar, o que acarreta transtornos tanto para os 

professores quanto para os alunos, pois as turmas já são multisseriadas, isso 

significa que são poucos alunos em cada ano/série e numa turma que só possui 

quatro alunos e dois faltam devido às chuvas, a metade da turma falta, então não se 

pode avançar com conteúdos novos nem aplicar uma prova para não prejudicar os 

que não estão presente e isso às vezes se prolonga por semana. 

O público atendido pela escola é constituído de nível socioeconômico 

considerado baixo, as famílias são bem diversificadas, sendo que alguns alunos 

estão sob a guarda de outras pessoas/familiares, devido aos pais estarem 

impossibilitados, e até mesmo presos, de permanecerem com a guarda de seus 

filhos. A maior parte dos lucros da localidade e adjacências está baseada nas 

atividades agrícolas, agropecuárias e na extração de pedras de uma pedreira 

localizada perto da escola, que gera alguns empregos. Na área da pecuária, 

geralmente o pai/responsável é retireiro em alguma propriedade em que o patrão 

disponibiliza uma casa com quintal, no sítio ou fazenda, para eles morarem e os  

deixa cultivar horta, criar galinhas e porcos, somente para o sustento da família. 

Nesse ramo, de retireiro, a rotatividade das famílias são maiores, porque esse 

trabalho é diário, faça chuva ou faça sol, de domingo a domingo, e se o funcionário 

não tiver compromisso o patrão não o mantém no serviço e isso acarreta a migração 

dos educandos que de tempos em tempos está em uma escola, isso quando o aluno 

frequenta alguma instituição de ensino.  

Quando fui convidada para assumir a direção da escola, em fevereiro do ano 

de 2015, estava lotada na Escola Municipal Alcino Cosendey, situada em Ibitiguaçu - 

8º Distrito de Santo Antônio de Pádua, trabalhando há um ano como secretária, mas 

fazia de tudo na Escola e era muito parceira da Diretora, que na ocasião me 

incentivou a assumir o cargo.  Sabia que havia muitos problemas a serem 

enfrentados. Além das distorções idade/série, dificuldade acentuada de alguns 

alunos, turmas multisseriadas, fluxo constante de alunos/professores entrando e 
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saindo da escola e também tinha a documentação/informatização para colocar em 

dia e eu também seria Orientadora Pedagógica e Secretária, pois na Instituição não 

havia número suficiente de alunos para designar profissionais dessa área. Apesar de 

todos os desafios, abarquei a proposta e o ano de 2015 na escola supracitada foi um 

ano de experiências ímpares para toda a comunidade escolar e principalmente pra 

mim. 

Iniciei minha jornada tentando equacionar, da melhor maneira possível, as 

distorções encontradas em algumas turmas e depois de conversar com os 

pais/responsáveis de alguns alunos, meu “supervisor” da Secretaria Municipal de 

Educação e as professoras das respectivas turmas onde aconteceriam as 

mudanças, por mim pensadas, efetivei o “meu plano” para melhor 

adequar/possibilitar/orientar os alunos em seu aprendizado e assim foi transferido 

aluno do 5º ano do Ensino Fundamental, antiga 4ª série, que não sabia escrever o 

próprio nome, para o 1º ano, antiga Classe de Alfabetização- CA e também se 

passou a trabalhar conteúdos diferenciados com os demais que não acompanhavam 

o ritmo da turma, no início houve um pouco de resistência, teve professora que 

reclamou que teria mais trabalho, pois já estavam com a turma multisseriada, 

possuía matrícula em outra Unidade Escolar, mas enfim tudo se adequou. 

Em outro momento visando melhorar o ensino-aprendizagem ativei, em uma 

sala de aula, que estava sem serventia até o momento, uma sala de leitura, vídeo e 

jogos, onde possui um pequeno acervo de livros, dicionários, jogos didáticos e 

recreativos, uma televisão, doada por uma amiga, um aparelho de DVD, comprado 

através de rifas vendidas por alunos e funcionários da escola, um acervo de vídeos 

da TV ESCOLA, alguns brinquedos. A sala de leitura/vídeo/jogos também é o lugar 

onde realizamos reuniões, palestras e aniversários.  

Foi implantado no ano de 2015 através do PROAMA – Professor Articulador e 

Monitor da Aprendizagem, o Circuito de Aprendizagem entre as turmas do 1º, 2º e 3º 

ano, duas vezes por semana, podendo ser três, duas horas por vez. Para se 

estabelecer a formação do Circuito primeiramente foi feito um diagnóstico das 

turmas que estão envolvidas, com atividades diferenciadas sobre o nível da escrita, 

relacionando as crianças que estão nas hipóteses silábico, silábico-alfabético e 

alfabético para posteriormente dividi-las da seguinte maneira: no primeiro ano ficam 

os alunos que estão na hipótese silábica; no segundo ano os alunos da hipótese 

silábico-alfabético e no terceiro ano os alunos da hipótese alfabética e de duas a três 
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vezes por semana os alunos se agrupam de acordo com a sua hipótese de escrita e 

nesses dias e horários estabelecidos são trabalhadas atividades envolvendo leitura 

e escrita e produção textual.  

Uma vez por mês um PROAMA visita a escola para ver como está o 

andamento do circuito, olha as produções dos alunos, leva algumas atividades 

diferenciadas, conversa com os professores para saber de alguma dificuldade e/ou 

opinião para ser compartilhada com outras escolas e sempre deixa sugestões.  

Através deste Circuito, pretende-se diminuir, ou até mesmo acabar, com a 

gritante defasagem de alguns alunos que ainda não são alfabetizados e fazer com 

que eles sintam-se aceitos e com competência para realizar as tarefas aplicadas 

pelo professor.  Neste Circuito, com o consentimento das professoras, abrimos mão 

para dois alunos do quinto ano participarem, pois um já frequentava o 1º ano e o 

outro recebe atividades diferenciadas a nível de 2º ano. 

A escola está trabalhando com empenho, com criatividade e utilizando 

atividades diferenciadas para melhorar o desempenho dos alunos, principalmente os 

que estão com mais dificuldades e defasagem idade/série, pois são os que não 

possuem um acompanhamento em casa. Com isso espera-se elevar a autoestima e 

independência dos alunos. 

O estabelecimento conta com a comunidade escolar e com os responsáveis 

para melhorar a qualidade e adequação do ensino para todos, motivando os alunos 

à melhoria em seu desempenho escolar. Eventualmente são feitas reuniões com os 

responsáveis e geralmente os que mais precisam estar presente, para tratar de 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento do educando ao qual é responsável, não 

aparece.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Alice do Amaral 

Peixoto, elaborado no ano de 2015, já com a atual gestão, foram realizadas na 

Escola as seguintes ações:  

• Reuniões com todos os segmentos da comunidade escolar para a 

organização das atividades; 

• Momentos cívicos semanalmente através da entoação dos hinos: Nacional, 

do Município e da Independência do Brasil; 

• Efetivação, pelos alunos com o auxílio dos professores, de peças teatrais, 

declamação de poemas, dança; contribuindo para o enriquecimento da 

cultura; 

• Disponibilização do prédio escolar para a realização de eventos e reuniões; 

• Reuniões de pais e mestres; 
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• Palestras por psicólogos, médicos e pessoas da comunidade que queiram 

transmitir seus conhecimentos acerca de temas de interesse da comunidade 

escolar; 

• Eventos para a aquisição de recursos; 

• Passeios educativos: Água Solú, pedreira local, teatro, etc. 

• Comemoração do Carnaval; 

• Comemoração do Dia da água; 

• Comemoração da Páscoa; 

• Desfile Festivo Escolar em Pádua; 

• Filme na escola para os alunos; 

• Culminância do Projeto: “Este livro é um espetáculo”; 

• Comemoração do Dia das crianças; 

• Comemoração do Dia dos Professores; 

• Reuniões do Horário Coletivo de Trabalho Pedagógico toda sexta-feira letiva; 

• Culminância do Projeto: “Santo Antônio de Pádua cuidando de suas belezas”; 

• Culminância do Projeto: “Consciência Negra”; 

• Festa de confraternização de final de ano. 

 

A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto possui atualmente 32 alunos, 

distribuídos em turmas multisseriadas da seguinte maneira: Maternal III – 01 aluno; 

Pré I – 04 alunos; Pré II – 03 alunos, com uma primeira professora; 1º ano – 02 

alunos; 2º ano – 07 alunos, com uma segunda professora; 3º ano – 08 alunos, com 

uma terceira professora; 4º ano – 04 alunos e 5º ano – 03 alunos, com uma quarta 

professora. Desse quantitativo alguns apresentam bastante dificuldades e 

geralmente esses alunos não tem acompanhamento em casa, o que acarreta numa 

maior dificuldade em aprender. 

Na segunda semana do mês de junho, do ano vigente, foi uma família na 

escola para matricular seu filho de cinco anos de idade, completos no mês de março 

do corrente ano, que nunca frequentou uma escola, e é obrigatório por lei criança a 

partir de quatro anos de idade frequentar uma escola, pois moravam numa 

localidade chamada Serrinha, onde o acesso era muito difícil, e não havia transporte 

escolar, pois era só essa criança que estava em idade escolar, os demais filhos do 

casal ainda não havia completado os três anos de idade. Como não existiam mais 

crianças, em idade escolar por perto, o transporte escolar não passava por lá, então 

essa situação acarretou a ausência desse aluno numa classe escolar, podando o 

seu direito de aprender como os demais da sua idade, que já estavam inseridos na 

escola e sabiam escrever o próprio nome, conheciam as letras do alfabeto, 
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distinguiam cores e alguns números, já possuíam noção de espaço, coordenação 

motora e mantinham um bom relacionamento com os colegas.  

O Ensino Fundamental corresponde a um Ciclo de 9 anos, mas a Escola só 

oferece até o 5º ano. Do 1º ao 3º ano a promoção é automática visando dar 

continuidade a uma alfabetização de qualidade, e a avaliação é feita através de 

relatórios e pareceres em fichas individuais do maternal III ao 4º ano, somente no 5º 

ano o registro é feito através de notas no diário escolar, mas todas as turmas do 1º 

ao 5º ano fazem provas e simulados. 

Hoje sua organização de pessoal consta de:  

Direção: Michelle Fialho Marcolongo; Professoras: Augustinha Gomes da 

Silva (maternal III, Pré I e Pré II); Silvana Ferreira Souza (1º e 2º ano); Joice Teixeira 

Robert (3º ano); Rita de Cássia Barbosa Souza (4º e 5º ano); Coordenadora de 

turno: Marly da Silva Souza e Funcionária de apoio - auxiliar de cozinha: Rosângela 

de Fatima Silva Barradas. 

Esse ano está sendo realizadas com as turmas do 4º e 5º ano, do ensino 

fundamental, as aulas do PROERD (Programa Educacional de Resistência às 

Drogas), ministrada por um policial militar. Esse programa tem um caráter 

preventivo, e possui a finalidade prevenir o uso de drogas, implantando em nossas 

crianças a vontade de desenvolver as suas capacidades para que consigam, de um 

modo concreto, através de suas atitudes, alcançar seus sonhos de uma sociedade 

melhor para se viver, de uma sociedade mais justa e segura. 

  Para a efetivação do Programa é necessário um Convênio entre a Prefeitura 

Municipal (Secretaria de Educação) e Governo Estadual (Secretaria Estadual de 

Segurança Pública). 

Este Programa consiste num empenho cooperativo da Polícia Militar, através 

dos Policiais Professores do PROERD, dos Pais, dos Educadores e da Comunidade 

em geral, para oferecer atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir e 

amortizar a violência e o uso de drogas entre crianças e adolescentes. As aulas são 

ministradas uma vez por semana e sua duração é de aproximadamente quatro 

meses. Como material didático o Programa possui o Manual do Instrutor, o Livro do 

Estudante e o Livro dos Pais, amparando aos respectivos educandos e Policiais 

PROERD no desenvolvimento das atividades. 
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No início do ano letivo foi repassado aos Diretores e Orientadores 

Pedagógicos um calendário anual, com todos os dias letivos, feriados, recessos, 

avaliações, provas, simulados, projetos, reuniões com pais/alunos/mestres, 

culminâncias, enfim, tudo igual para todas as 32 escolas do município, sendo que 

desse quantitativo quatro são consideradas Escolas do Campo. E aí começa um dos 

dilemas: Como uma escola denominada Rural/do Campo, com turmas 

multisseriadas, alunos com bastante dificuldade, realidade distinta e livros 

diferenciados pode se “encaixar” nesse calendário? Como estabelecer um currículo 

de Escola do Campo nesses moldes? 

Além das cobranças a nível municipal, vindas da Secretaria Municipal de 

Educação, também há aquelas a nível Estadual, que coloca todas as Escolas num 

mesmo patamar quando são cobradas de todas as Unidades Escolares a aplicação 

do Saerjinho, nas instituições do estado do Rio de Janeiro e a PROVINHA BRASIL, 

a nível nacional, num mesmo formato para todas as unidades escolares, 

independentes de serem do campo ou não. 

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) realiza a 

Avaliação Externa em Larga Escala das suas unidades escolares, com o intuito de 

promover a qualidade do ensino nas escolas de sua rede, situando-a em patamares 

compatíveis com as reais precisões da população fluminense e a importância 

socioeconômica e cultural que esta unidade federada assume no cenário nacional.  

Com esta ação, a SEEDUC efetiva o processo de consolidação do SAERJ (Sistema 

de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro).  

Todos os alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das séries do 

Ensino Médio participam da prova bimestralmente. Portanto, tanto os professores e 

alunos quanto a Seeduc podem saber de modo mais preciso onde estão as dúvidas 

maiores e aproveitar esses resultados para melhorar a qualidade da educação 

oferecida e aprimorar e melhor elaborar a parte pedagógica. 

Assim, a concretização de um sistema de avaliação de qualidade, é de 

fundamental importância, uma vez que os resultados terão significado para os 

sujeitos envolvidos no processo (Alunos, Professores, Diretores, Comunidade e 

Governantes), pois revela de maneira técnica e oficial a realidade originada pelos 

dados educacionais. Deste modo, a SEEDUC poderá acompanhar a obtenção de 

habilidades e competências esperadas para cada ano de escolaridade, bem como 

realizar comparações com o nível de desempenho dos demais estados. Os 
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resultados desta avaliação constituirão numa importante ferramenta para a melhoria 

do processo de aprendizagem nas escolas e para o monitoramento das políticas 

públicas de educação traçadas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro.  

As provas chegam na SMEC, os coordenadores responsáveis pelas provas 

nos avisam através de e-mail quando as mesmas já estão disponibilizadas para 

pegarmos e levarmos para a escola, isso sempre ocorre um ou dois dias antes da 

aplicação da prova. As provas veem lacradas em sacos plásticos dentro de caixas 

de papelão, a aplicação é realizada pelo próprio professor da instituição de ensino 

que lê o regulamento, que vem junto com as provas, assina a folha de aplicação, 

encaminha aos educandos a folha de presença e um cartão resposta, que já vem 

com o nome deles, e logo em seguida se inicia a aplicação da prova. Depois de 

aplicadas as provas, guardam-se novamente junto com os cartões resposta mais a 

folha de aplicação preenchida pelo professor aplicador, lacra a sacola, coloque-a na 

mesma caixa de papelão em que veio e leva para a SMEC que fica responsabilizada 

de encaminhar os resultados a SEEDUC. 

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica, sobre as habilidades de leitura 

e matemática, aplicada aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Ela auxilia os 

gestores e professores a acompanhar o desempenho dos educandos ainda dentro 

do ciclo de alfabetização, que corresponde aos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental, a provinha é criada e distribuída pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a todos os municípios do Brasil. O kit 

inclui cadernos que guiam os aplicadores, cadernos de prova dos estudantes e 

material para a análise dos resultados. O próprio professor da turma aplica a 

provinha. 
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Capítulo III 

 

O que pode ser melhorado dentro dessa realidade atual? 

 

Conforme dito anteriormente, o livro didático é de suma importância para a 

educação do campo e na maioria das vezes é o único suporte pedagógico existente 

na unidade escolar e de contato direto e contínuo com o educando, seja na escola 

ou em casa. Nessa linha de raciocínio, no meu ponto de vista, deveria haver mais 

diálogo entre o setor responsável pela elaboração e concepção dos conteúdos 

existentes nos livros didáticos do campo, os intelectuais da educação do campo, as 

secretarias de educação, seja a nível estadual ou municipal, que são responsáveis 

pelo funcionamento dessas instituições de ensino, os gestores dessas escolas e até 

mesmo de alguns professores que lecionam nessas escolas e sabem bem da 

realidade dos educandos que as frequentam, pois dessa maneira, sem sombras de 

dúvida, o PNLD campo atingiria melhor aos objetivos propostos para essa 

modalidade de ensino que visa fortalecer o modo de vida dos sujeitos que vivem 

no/do campo.   

No livro didático do campo, pelo menos os exemplares recebidos aqui na 

escola, de duas coleções que chegaram nos anos letivos de 2013 e 2016, a girassol 

e a campo aberto, é significativa a defasagem dos conteúdos comparados aos 

demais livros didáticos das outras escolas do município. Isso fica muito visível nos 

exemplares dos livros do campo principalmente por serem apenas duas unidades 

disponibilizadas para cada educando de acordo com a série/ano, um volume 

abordando letramento e alfabetização, história e geografia e o outro volume 

abordando alfabetização matemática e ciências, Já os demais livros didáticos, 

distribuídos nas demais escolas da rede, que visam sistematicamente o conteúdo e 

possuem uma visão urbanocêntrica, são cinco volumes para cada educando, um 

exemplar de cada disciplina, sendo um de português, um de matemática, um de 

história, um de geografia e um de ciências. Esses exemplares possuem uma visão 

distorcida sobre a realidade do campo e quando evidencia em seu conteúdo alguma 

imagem relacionada com a vida do campo geralmente retrata o campo como um 

lugar de atraso onde a educação sempre é vista com inferioridade. Essa visão foi 

analisado por Arboit e Pacheco (2013) quando relatam que:  
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Nos livros didáticos do ensino Fundamental, [...] são retratados, muitas 
vezes, a vida no campo como sendo sofrida, de trabalho árduo e cansativo 
de baixa remuneração, mostrando já a cidade, como o lugar de 
desenvolvimento, onde possui um fluxo maior de pessoas, propício ao 
consumo a à rentabilidade. 

 

O livro didático do campo utilizado na Escola Municipal Alice do Amaral 

Peixoto, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, serve mais como um suporte 

pedagógico de segundo plano, devido à falta da quantidade necessária de 

exemplares para o número de alunos que está matriculado no ano vigente, o cálculo 

é feito de acordo com o censo escolar do ano anterior e a cota reserva que pode ser 

solicitada nem sempre é disponibilizada, além da demora da chegada no livro na 

escola. Outra questão é a “universalização” do ensino no município e 

homogeneização dos processos pedagógicos impostos por políticas públicas 

estatais que acabam engessando o ensino e deixando de lado as características 

singulares da escola do campo o que acarreta numa procura, em outras instituições 

de ensino do município, por livros que não são os do PNLD campo. 

Na educação Infantil não há nenhum recurso pedagógico, nem mesmo um 

livro ou uma cartilha, que direcione o professor no sentido de ministrar atividades 

relacionadas à educação do campo para crianças de três a cinco anos de idade, 

crianças essas que são o futuro de um povo que luta por melhores condições de 

vida, que luta para fortalecer o seu modo de vida, que é a vida camponesa, a vida 

que tem relação com a terra e com o trabalho. 

 Pensando nos povos do campo deve-se buscar um olhar voltado para a 

educação do campo, um olhar direcionado as pessoas envolvidas nesse processo, 

treiná-las e capacitá-las para melhor saber e utilizar os procedimentos e recursos 

pedagógicos dessa educação. É necessário mais empenho, capacitação e 

conhecimento da educação do campo não só por parte dos gestores e professores 

dessas unidades, mas principalmente por parte da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, que deveria montar um núcleo ou uma coordenação, uma 

equipe pedagógica específica em educação do campo para atender, sanar as 

dúvidas nessa área e fazer com que realmente aconteça essa educação nas escolas 

específicas do campo existentes em nosso município. Já existe na SMEC uma 

coordenação direcionada para a educação infantil, uma para o ensino fundamental 

do 1º ao 5º ano, uma coordenação pedagógica direcionada do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental e um Núcleo de Apoio à Inclusão na Educação, mas nada se 
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fala ou se sabe sobre a educação do campo nas escolas do campo no nosso 

município. De acordo com a Resolução Nº2, de 28 de abril de 2008, no artigo 10 

parágrafo 2 e no artigo 11, respectivamente: 

 

§ 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 
definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 
pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 
adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente.  
Art. 11 O reconhecimento de que o desenvolvimento rural deve ser 
integrado, constituindo-se a Educação do Campo em seu eixo integrador, 
recomenda que os Entes Federados - União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios - trabalhem no sentido de articular as ações de diferentes 
setores que participam desse desenvolvimento, especialmente os 
Municípios, dada a sua condição de estarem mais próximos dos locais em 
que residem as populações rurais. (MEC. 2012) 
 
 

Penso que por haver essa falta de informação/capacitação sobre as escolas 

do campo é que foi instituído em todas as unidades de ensino da rede municipal o 

currículo único, para ser seguido com rigor. Também acredito que esta maneira de 

organização da SMEC se dá devido aos números, valores, que sempre estão em 

evidência na hora de contabilizar em que lugar o município ficou no IDEB, no 

Saerjinho, etc. Vejo que essa maneira de algumas instituições, seja a nível 

municipal, estadual ou federal, avaliarem o nível do ensino em determinado lugar 

está distorcida, pois existem particularidades, como as das escolas do campo, que 

não são levadas em conta na hora de organizar esses instrumentos de avaliação. 

Um exemplo em nosso município vindo em nível de estado, através da Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro, é a prova do Saerjinho, realizada todos os 

anos para avaliar a educação. 

Esse tipo de avaliação deveria ser extinta ou ser feito as devidas mudanças, 

como ocorreu com os livros didáticos que hoje se tornou uma grande conquista o 

PNLD campo. Se for necessário que haja uma avaliação para saber como está o 

ensino no estado também é necessário que se respeite a particularidade de algumas 

instituições, como as escolas do campo, que tem suas especificidades na 

construção do conhecimento dos sujeitos do campo.  

Respeitando essas características singulares das escolas do campo é 

importante que ao avaliar essas instituições de ensino seja feita uma avaliação que 

contemple os modos de pensar e viver desses povos. Se o Saerjinho precisa ser 

realizado que seja feito o Saerjinho Campo para avaliar o que realmente é 
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necessário e de relevância para esse segmento. Sei que para isso muita coisa teria 

que ser mudada, principalmente nas próprias escolas do campo, no seu modo de 

ser gerida, a maneira de se conduzir o ensino ministrado aos seus educandos, na 

qualificação dos profissionais lotados nessas escolas e nas instâncias superiores 

que planejam e elaboram essas avaliações. Esse procedimento garantiria que nas 

escolas do campo o ensino fosse efetivamente concretizado de acordo com as 

propostas de uma educação do campo. Educação essa que, segundo a resolução 

Nº 2, de 28 de abril de 2008, em seu artigo 7º, diz que: 

 

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

 Ao resgatar a educação do campo em sua plenitude deve-se colocar em 

prática o método da Pedagogia da Alternância, que consiste na articulação entre 

Tempo-Escola e Tempo-Comunidade, onde a formação dos sujeitos do campo se 

intercala entre a escola e a família, pois a vida no campo também ensina. No Tempo 

Escola, os educandos aprendem o ensino formal, com disciplinas regulares do 

currículo, e levam as dúvidas que trazem de casa para serem compartilhadas e 

sanadas e no tempo comunidade colocam em prática os conhecimentos gerados a 

partir das dúvidas levadas no Tempo Escola. 

A Pedagogia da Alternância exige uma capacitação específica para os 

professores trabalharem dessa maneira, pois terá demandas com elementos 

comuns, mas de acordo com as regiões onde ocorrem as experiências, os sujeitos 

que nela estarão envolvidos, a localidade onde acontecerá essas experiências, as 

condições que podem permitir ou limitar sua realização, pode-se concretizar de 

diferentes formas. 

A Pedagogia da Alternância tem como princípio de uma formação humanista 

o trabalho produtivo que articula dialeticamente ensino formal (teoria) e trabalho 

produtivo (prática) em tempos e espaços que se alternam entre escola e a 

comunidade ao qual o educando está vinculado. Segundo autores como Alda Luzia 

Pessotti (1978) a alternância incide numa divisão do tempo de formação do 

educando em períodos de vivência na família e na escola, o que faz com que essa 
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alternância gere toda a composição da escola conciliando a escola e a vida, 

permitindo ao educando um ligamento de sua família e do meio rural.  

 Outro dado importante a ser mencionado é que a Escola Municipal Alice do 

Amaral Peixoto por ser uma escola com um número de alunos inferior a cinquenta, 

não recebe diretamente as verbas repassadas pelo PDDE básico. Esse recurso 

entra diretamente na conta da prefeitura e depois que lá está é uma dificuldade 

imensa para resgatá-lo. O que vem acontecendo é que assim que o diretor sabe, 

através da SMEC, que o recurso foi liberado, ele pega em estabelecimentos distintos 

três tomadas de preço exigidas, com o CNPJ, carimbo e assinatura, dos materiais 

necessários para que seja efetuado o pagamento com esse recurso, para que se 

abra um processo e seja empenhada a nota de menor valor, o mesmo demora a ser 

liberado e quando é necessário fazer a prestação de contas, se não foi empenhado 

não é emitida a nota fiscal e sem a nota fiscal não tem como fazer a prestação de 

contas, então, se não presta contas entende-se que não gastou o dinheiro e se não 

gastou o dinheiro o FNDE/MEC entende que a escola não está precisando dessa 

verba e se não precisa da verba, não manda mais e quem sai perdendo com tudo 

isso são os educandos dessas “pequenas” instituições, que deixam de ser 

atendidos. 

 O Programa Dinheiro Direto na Escola, como o próprio nome diz, deveria ser 

destinado as instituições de ensino independente da quantidade de alunos que nelas 

estejam matriculados, para que o recurso possa ser destinado de maneira eficaz e o 

mais rápido possível de acordo com a necessidade da escola. 

A escola supracitada, denominada escola do campo, que possui alunos com 

dificuldades de aprendizagem, desassistidos em casa por seus familiares - a maioria 

por serem analfabetos, devido à vida de trabalho que levava no campo, 

impossibilitando-os de frequentarem o espaço escolar – com turmas multisseriadas e 

livros diferenciados é forçada a se encaixar em um calendário, com datas 

estabelecidas para avaliação, provas, projetos, etc., tudo pensado e elaborado pela 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem pensar na 

especificidade da educação do campo, na educação no qual a escola deveria estar 

inserida, na relação que esses sujeitos tem com a terra e com o trabalho. 

 O relato acima me leva a pensar que a EMAAP, devido a sua especificidade, 

de escola do campo, não tem que se encaixar a esse calendário, pelo contrário, a 

SMEC deveria saber mais sobre a realidade das escolas do campo e suas políticas 
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públicas para poder desenvolver um trabalho que busca resgatar os valores dos 

povos do campo com suas singularidades e seus conhecimentos, respeitando o 

próprio tempo pedagógico da educação do campo como o regime de alternância que 

é uma orientação da Secretaria de Políticas da Educação do Campo/MEC e dos 

intelectuais da educação do campo. 
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Conclusão 

 

 

Após análise documental e dos dados coletados durante a pesquisa de 

campo comparou-se estes com a hipótese apresentada na proposta inicial desta 

monografia que fora aferir que a escola pesquisada não trabalha no contexto de uma 

educação do campo conforme determina a lei, estando assim precisando de muitos 

ajustes. 

A pesquisa também trouxe alguns elementos importantes sobre a educação 

do campo como seu histórico e conceitos. Por intermédio dessa parte da pesquisa 

pode-se perceber que a educação do campo teve uma origem no Brasil bem antiga, 

devido a várias tentativas de sua aplicação no sistema educacional ao longo da 

história. 

Todavia, das diversas experiências nesta área educacional, poucas foram 

efetivas como meio de promover a educação com qualidade para os educandos que 

dela dependia. Na verdade, essa educação era apenas um meio de impedir que o 

homem do campo abandonasse suas terras na zona rural, sua produtividade e 

fossem para as cidades a procura de uma nova vida nos grandes centros urbanos. 

O fato é que, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

mudou tais paradigmas, dando um novo sentido a educação do campo procurando 

assim melhorar a forma como essa modalidade de educação era tratada, 

disciplinando-a e dando a essa a possibilidade de se adaptar ao cotidiano das 

populações rurais, respeitando e valorizando os modos de vida dos sujeitos do 

campo para melhor atender suas necessidades. 

O foco desta pesquisa se apoiou em tal perspectiva acima mencionado de 

modo que, por meio do levantamento realizado na Escola Municipal Alice do Amaral 

Peixoto situado no Recreio do Mota, localizado na zona rural do município de Santo 

Antônio de Pádua, pode perceber que as determinações legais sobre o modo como 

deve ser conduzido a educação do campo não são cumpridas na íntegra, carecendo 

de diversas adaptações e preparo dos educadores, gestores e secretarias de 

educação, municipais e estaduais, para cumprirem as mesmas de forma integral, 

respeitando as singularidades dos povos do campo. 

Assim, conclui-se que mesmo tendo uma base legal que privilegie uma 

educação do campo em que seja realizado um adaptação do cotidiano escolar a 
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vida de seus educandos, ainda há a necessidade de reconhecimento dessa 

modalidade de ensino pelos próprios dirigentes e gestores escolares, falta preparo 

pedagógico para atender essa demanda e mudar tal realidade. 
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