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cada vez mais freqüentes. Nesse sentido, talvez uma atividade relevante do 
Conselho Escolar seja a de organizar a pauta das assembléias, coordená-las e 
colaborar com o professor responsável pela escola na implementação de suas 
decisões.

 Sabendo que os Conselhos Escolares são órgãos colegiados que representam 
a comunidade escolar e local, atuando em sintonia com a administração da 
escola e do sistema, e definindo caminhos para tomar decisões administrativas, 
financeiras e pedagógicas condizentes com as necessidades e potencialidades 
da escola, o Caderno 1 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Esco-
lares, numa tentativa de síntese das diversas e possíveis funções do Conselho 
Escolar, as identifica como sendo: deliberativas, consultivas, acompanhamento 
e avaliação, fiscalizadoras e  mobilizadoras.

Vale ressaltar que de todas as possibilidades assinaladas, as funções que se 
configuram como as mais importantes são as deliberativas e as de mobilização. 
Isso porque o Conselho Escolar é, por excelência, um órgão de deliberação 
das ações político-pedagógicas da escola e, como conseqüência, a função de 
mobilização da comunidade escolar e local é também fundamental para o en-
volvimento de todos os segmentos, tanto na indicação de prioridades quanto 
na construção das condições para a execução das ações deliberadas.

Entendendo, tal como Arroyo, que “a educação pode se tornar agente de 
não-expulsão”, vale reafirmar o papel da gestão democrática e dos Conselhos 
Escolares também na fixação do homem do campo no campo. Isso se conquista 
com o desenvolvimento de diversas políticas públicas que podem garantir sua 
permanência saudável e comprometida com o campo. Dentre essas políticas 
públicas, as de educação precisam privilegiar a democracia participativa, que 
pode ser vista como a síntese dialética democracia direta e democracia repre-
sentativa. Assim, as funções e compromissos do Conselho Escolar se lastreiam 
sobre a construção de instituições fortes e democráticas. 

Certamente que, nesta perspectiva de gestão democrática e de democracia 
participativa, que permeia todo o presente caderno, a composição, funções, 
responsabilidades e funcionamento dos Conselhos Escolares devem ser estabe-
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lecidos pela própria escola, a partir de sua realidade concreta, mas garantindo 
sua natureza essencialmente político-educativa.

A função de mobilização da comunidade escolar 
e local é também fundamental para o envolvimento

 de todos os segmentos, tanto na indicação de 
prioridades quanto na construção das condições

 para a execução das ações deliberadas.
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Como poderia ser a 
composição do Conselho 

Escolar na Escola do Campo?

Tratar da composição do Conse-
lho Escolar na Escola do Campo 
implica considerar as posições 

historicamente demandadas pelos movi-
mentos sociais do campo. Vale lembrar 
que “movimentos sociais reivindicam 
uma Escola do Campo que se distingue 
pelo vínculo com o trabalho e a cultura 
do campo”⁴⁸. Assim, é imperioso pensar 
o Conselho Escolar no contexto do mo-

⁴⁸  h�p://64.233.187.104/search?q=cache:�5Im9xkgo0J:
paginas.terra.com.br/educacao/Gutierrez/blogs/zapt/2003_
11_02_archive.html+EDUCA%C3%87%C3%83O+DO+CA
MPO&hl=pt-BR&lr=lang_pt - Acessado em 18/12/2005.
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vimento social, que, por sua vez, está inserido num projeto de nação, onde o 
campo se situa como uma de suas dimensões.

No movimento de redemocratização do Brasil, quando cada segmento 
social buscava democratizar os laços de trabalho e sua prática social, são im-
plantados diversos tipos de conselhos, com a incumbência de serem canais de 
participação nas deliberações dos respectivos setores. A idéia de Conselhos 
Escolares surge, nesse movimento, trazendo a possibilidade de vir a ser um 
instrumento para a democratização da educação.

Quando trazidos para o segmento campesino, ouve-se falar da possibilidade 
de compreendê-lo a partir da idéia dos Conselhos Operários, evidentemente 
atualizada e contextualizada para um país de capitalismo tardio e periférico, 
no século XXI. 

A título de informação, verifica-se que os Conselhos Operários surgem como 
uma necessidade de ampliar a ação dos soviets, que, até então, eram funda-
mentalmente comitês de greve. Perceberam que precisavam “discutir não só 
salários e condições de trabalho, mas todas as questões relativas à sociedade 
em geral [e assim] tiveram que achar seu próprio rumo nesse campo e tomar 
decisões sobre questões políticas”⁴⁹. 

Anton Pannekoek⁵⁰, referindo-se aos Conselhos Operários, descreve por que 
vale a pena participar, numa clara demonstração de que participar implica trabalho 
e responsabilidade, mas, mesmo assim, é o único caminho para a liberdade.

Lutar pela liberdade, não é deixar os dirigentes decidirem em seu lugar, nem 
segui-los com obediência, e poder repreendê-los de vez em quando. Bater-se pela 
liberdade é participar com todos os seus meios, é pensar e decidir por si mesmo, é 
tomar todas as responsabilidades enquanto pessoa entre camaradas iguais. É evi-
dente que pensar por si mesmo, decidir o que é verdadeiro e o que é justo, constitui 
para o trabalhador que tem o espírito fatigado pelo labor quotidiano, uma tarefa 

⁴⁹  Idem.
⁵⁰  Anton Pannekoek (1873 –1960) foi um astrônomo e teórico marxista neerlandês 

e o principal teórico dos conselhos operários.
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árdua e difícil, bem mais exigente que se ele se limitar a pagar e a obedecer. Mas é 
a única via que conduz à liberdade. Fazer-se libertar pelos outros, que fazem desta 
libertação um instrumento de domínio, é simplesmente substituir os antigos pa-
trões por novos.

Trazendo para a realidade do campo e, nela, para a realidade escolar, cer-
tamente esta afirmação – de que a liberdade se conquista pela participação 
– também é verdadeira. De forma análoga, pode-se dizer que assim como 
para os soviets não bastava discutir somente greve e salário, também assim 
o processo educativo não se restringe a “dar aula”. Discutir e refletir sobre a 
relação ativa entre escola e vida, escola e mundo do trabalho, escola e comu-
nidade são aspectos tão importantes quanto o trabalho que se desenvolve em 
sala de aula. 

E quem deve participar das deliberações sobre todas estas questões senão 
um grupo representativo dos segmentos escolares e comunitários que têm 
interesses diretos sobre estes assuntos? É nesse contexto democrático e de res-
ponsabilidade social que os Conselhos Escolares tomam força e importância.

É bem verdade que existe um certo descrédito para com os Conselhos Es-
colares, de forma geral. Isso é perfeitamente compreensível por razões históri-
cas. De um lado, isso ocorre pela pouca divulgação e interesse das escolas em 
compartilhar de seu poder institucional e, de outro, por algumas frustradas 
experiências vivenciadas que, na maior parte das vezes, não obteve resposta 
positiva dos diversos segmentos e também porque muitos entenderam que sua 
natureza era meramente fiscalizadora das ações da escola. Neste particular, 
pode-se enumerar o grande contingente de Conselhos Escolares que hoje se 
limitam a serem assessores das direções da escola e, quando muito, atuam no 
controle fiscal dos recursos financeiros recebidos por elas.  

Mas este não é o caminho aqui proposto. O Conselho Escolar, com base 
na gestão democrática das Escolas do Campo, configura-se como um grupo 
de apoio e de acompanhamento da vida escolar da escola, dando e receben-
do sugestões que baseiam decisões coletivas e democráticas. Nesse sentido, 
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experiências de participação tutelada também existem no cenário de escolas 
brasileiras, ao confundir que participar (aqui especialmente os segmentos de 
pais e da comunidade) é executar tarefas determinadas pela escola (segmentos 
internos). O sentido de participação dos Conselhos Escolares é, sobretudo, o 
de compartilhar de decisões que serão executadas pela escola.

Como anteriormente foi assinalado, a composição do Conselho Escolar 
deve ter representação de todos os segmentos que compõem a escola (profes-
sores, funcionários e alunos), acrescido de participação externa (pais e mães 
de alunos e comunidade local). Vale ressaltar que esta representação só terá 
caráter de representatividade quando os representantes forem escolhidos pe-
los representados. Assim, descarta-se a possibilidade da direção ou do órgão 
administrador da escola, ele próprio, escolher quem representa cada um dos 
segmentos. Com isso, fica garantido um canal fundamental entre representantes 
e representados e diminui-se a possibilidade de manipulação de interesses.

Trata-se aqui de imaginar a composição de um Conselho Escolar para Es-
colas do Campo que, na sua maioria, não possuem funcionários, diretoria, e 
que demonstram alto grau de isolamento da comunidade, apesar da cercania 
dela. Tudo isso leva a pensar numa composição de Conselho Escolar diferen-
ciada do modelo convencional. Com isso, cabe apontar algumas questões e 
sugestões no encaminhamento da composição do Conselho Escolar nas Escolas 
do Campo.

a) Quanto aos representantes da escola – Muitas vezes estas escolas são 
unidocentes ou caracterizam-se como escolas isoladas, onde o professor 
é o único representante da instituição escolar, portanto acumula a função 
de professor, funcionário e gestor. Questões a serem discutidas: qual 
segmento ele deve representar? O peso do seu voto deve ser ampliado, 
considerando tal condição?

Sugestões: Ele deve representar o segmento professor, pois esta é sua ati-
vidade principal na escola. Seu voto deve ter peso como representante de um 
segmento.

b) Quanto aos representantes dos pais/mães – Os pais e mães da zona rural 
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trabalham de forma intensiva para garantir a subsistência da família, 
muitas vezes ampliada por agregados. Como fazê-los compartilhar de seu 
pouco tempo disponível com a escola? É freqüente, também, o professor 
ser pai ou mãe de estudantes da escola, residindo no sítio e se tornando 
professor de seu filho. Com isso, o professor também pode ser indicado 
como representante dos pais e mães? 

Sugestões: Os campesinos, em sua maioria, são pessoas extremamente sen-
síveis às questões sociais, entre elas, as educacionais. Eles precisam perceber 
que sua participação é importante para o coletivo da escola e da comunidade 
e, assim, poderão se dispor a discutir questões escolares e locais no Conselho 
Escolar. Certamente haverá empenho em conciliar o trabalho do Conselho com 
o trabalho dos pais e mães no campo. Como foi dito no item anterior, parece 
razoável que o professor represente, prioritariamente, o segmento docente.

c) Quanto aos representantes da comunidade local – Tal como os pais e 
mães, a comunidade local passa boa parte de seu tempo trabalhando 
para a manutenção de sua família; pouco tempo lhes sobra para o de-
senvolvimento de outras atividades. Como fazer com que percebam a 
importância de sua participação, dado que muitos não possuem maior 
ligação com a escola da comunidade? Quem pode ser envolvido: apenas 
os que mantêm relações diretas com a escola?

Sugestões: O trabalho de convencimento deve ser de toda a comunidade. Os 
espaços onde existem movimentos sociais atuantes possuem maior consciência 
de sua inserção nas atividades comunitárias, os demais precisam, acima de 
tudo, compreender a proposta da escola e dimensionar a importância de sua 
participação. O envolvimento e a inserção da comunidade não se faz apenas 
com aqueles que possuem filhos na escola, é uma questão de consciência social. 
Portanto, o Conselho Escolar estará adequadamente composto se envolver re-
presentantes de diversos e importantes segmentos da comunidade, tais como: 
rezadeira, parteira, presidente de associação comunitária ou de cooperativa de 
camponeses sediadas na comunidade local, delegado sindical, líder religioso, 
agente de saúde, presidente de clube de futebol ou outra organização esportiva, 
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organizador de folguedos ou de qualquer outro grupo cultural. Outra suges-
tão que vale para outros segmentos é a de que pessoas analfabetas possuem 
plenas condições para participarem de um Conselho Escolar. Isso porque não 
é somente o nível de instrução que aufere condições para a cidadania. Vivên-
cia, consciência de classe e disposição para a participação contam muito mais 
fortemente, nesse caso.

d) Quanto aos representantes dos estudantes – Geralmente, as escolas de 
sítio oferecem somente as séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª 
série), o que requer pensar na forma de representação e participação dos 
estudantes no Conselho. A maior parte das experiências de representação 
estudantil nos Conselhos Escolares estabelece idade mínima (em torno 
dos 14 anos) e nível educacional (em geral, a partir da 5ª série do Ensino 
Fundamental). Como encaminhar a questão da representação estudantil 
nas Escolas do Campo?

Sugestão: Importante ressaltar que os meninos e meninas do campo são 
portadores de muita experiência de vida. Eles, precocemente, enfrentam ad-
versidades no seu cotidiano, o que lhes confere a possibilidade de apresentar 
lições de vida sobre sobrevivência e convivência, nestes contextos. Assim, 
parece razoável aceitar que a idade cronológica ou o nível de escolaridade não 
deveria ser impedimento à participação no Conselho Escolar.
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Parte 3 – O Conselho Escolar e o 
acompanhamento pedagógico

Na terceira parte deste trabalho analisa-se a atuação do Conselho Escolar 
nas Escolas do Campo. Para tanto, trabalha-se com conceitos de educação so-
cialmente referenciada e formas de organização desse tipo de escola. Focaliza 
predominantemente o projeto político-pedagógico identificando-o como o eixo 
do trabalho do Conselho Escolar e trazendo reflexões sobre sua construção, 
com destaque para os conteúdos, metodologias e avaliação mais apropriadas 
às Escolas do Campo.

O Conselho Escolar, ao acompanhar o processo educativo que se desenvolve 
na Escola do Campo, precisa focalizar suas ações no sentido de definir (1) o 
sentido de qualidade na educação; (2) a organização da escola; (3) o eixo que 
norteará a relação do Conselho Escolar com a escola; (4) e a melhor forma de 
avaliação da prática social da Educação do Campo.

1. O sentido de qualidade e a organização da Escola do Campo
A escolha democrática dos dirigentes escolares e a implantação de colegia-

dos possibilitam desvendar os espaços de contradições gerados nas articulações 
dos diversos interesses sociais que incidem sobre o campo. E “a partir do co-
nhecimento destes espaços, certamente presentes no cotidiano da vida escolar 
e das comunidades, é que será possível ter os elementos para a proposição e 
construção de um projeto educacional inclusivo”⁵¹. Pode-se depreender, assim, 
que o Conselho Escolar não tem um fim em si mesmo; ele é instrumento que 
visa à democratização da educação que, por sua vez, objetiva uma educação 
inclusiva e emancipadora.  

⁵¹  Azevedo e Gracindo, 2004: 34.
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Nesse sentido, tendo a especificidade da Escola de Campo como base, cabe 
refletir sobre a função do Conselho Escolar; a especificidade e organização 
desse tipo de escola; e a relação do Conselho Escolar com o projeto político-
pedagógico⁵².

⁵² Doravante denominado PPP.

Qual o sentido de 
qualidade socialmente 

referenciada no campo?

Na segunda parte deste ca-
derno, refletiu-se sobre 
a importância da quali-

dade da educação como condição 
para o sucesso escolar. Sabe-se que 
a palavra qualidade, por não ser 
auto-explicativa, recebe diferentes 
interpretações, que revelam postu-
ras também diferentes em relação 
à educação e sua importância no 
contexto social mais amplo. 
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 O Conselho Escolar precisa debater com toda a escola sobre o sentido de 
qualidade na Educação do Campo para, somente depois, ter condições para 
encaminhar, de forma coletiva, a organização e o desenvolvimento da ação 
escolar. 

O Caderno 2 do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
analisa a questão da qualidade da educação e indica que o termo qualidade 
possui conotações diferenciadas nos diversos campos sociais (econômico, po-
lítico e cultural), cabendo refletir sobre o sentido de qualidade mais adequado 
à educação. Ele adverte que nos últimos anos, a qualidade da educação tem 
sido palco de diferentes perspectivas, com especial destaque para dois deles: o 
sentido de qualidade mercantil, baseado na lógica econômica e empresarial e o 
sentido de qualidade socialmente referenciada, cuja lógica tenta compreender 
a relevância social da construção dos conhecimentos, na escola. Ambos têm 
seguidores e objetivam tipos de educação diferenciados. Resta compreender 
cada um desses significados e identificar: qual o sentido mais adequado a uma 
educação emancipadora?

A Escola do Campo, talvez mais fortemente que todas as demais, tem rece-
bido reflexos negativos do sistema econômico, interferindo no entendimento 
do campo e de suas escolas. Desta forma, todo o trabalho escolar necessita 
questionar a sua finalidade e seus objetivos. Com isso, ficará claro o tipo de 
educação a ser desenvolvida e, conseqüentemente, a melhor forma de orga-
nização da escola. 

Vale ressaltar que pelo menos dois tipos de educação podem surgir a partir 
da reflexão sobre a Escola do Campo: (1) uma escola que reforça a manutenção 
da realidade vigente, que se volta apenas para o conteúdo, onde o aspecto téc-
nico é o mais enfatizado, (2) ou uma escola que se apresenta como instrumento 
para a transformação da realidade, onde a educação almejada é a educação 
emancipadora, que por ter caráter político-pedagógico, torna-se mediadora 
de transformações sociais.

Seja qual for a opção desejada pela escola, tudo irá decorrer dela: os conteúdos 
a serem desenvolvidos em sala de aula; a metodologia a ser empregada pelos 
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docentes; a avaliação da aprendizagem escolhida; o processo de participação 
dos diversos segmentos nas atividades escolares; e, até mesmo, a função do 
Conselho Escolar.

A partir de então, sabendo onde se deseja chegar e que tipo de educação 
se deseja desenvolver, o Conselho Escolar pode iniciar uma ação consciente e 
propositiva, no coletivo da Escola do Campo. 
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Como se organiza a 
Escola do Campo?

Como anteriormente já foi dito, a 
escola recebe reflexos das rela-
ções mais amplas da sociedade, 

nessa mesma compreensão, Arroyo ex-
pressa que:

A escola traz marcas das desigualdades 
sofridas pelos sujeitos que a ela têm direito. 
Não traz apenas as marcas das desigual-
dades de rendas, de condições, de Fundeb, 
de Fundef, nem sequer das distâncias e 
da dispersão da população. A escola do 
campo traz as marcas fundamentalmente 
dos sujeitos marcados pelas diferenças con-
vertidas em desigualdades. Essa vergonha 
da desigualdade baseada nas diferenças 
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sociais, raciais, étnicas, do campo acompanha toda nossa história da construção da 
escola do campo. Sabemos que a modernidade não alterou as desigualdades, mas 
aprofundou-as e está aprofundando-as⁵³.
Estudo realizado por Goulart, Pacheco e Aranha (2005) sobre o êxodo rural, 

indica que as Escolas do Campo
“se ressentem de quase tudo, como infra-estrutura minimamente compatível 

com os requisitos para um bom ambiente de aprendizagem, formação insuficiente 
de professores, carência de oferta de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. O gar-
galo se amplia quando se fala em oferta de ensino médio e de ensino técnico. Nesse 
contexto, universidade é uma aspiração que parece quase utópica para as famílias 
pesquisadas”.
Além disso, o estudo identificou também que os consultados percebem a 

importância vital da educação como possibilidade para alterar as condições 
de vida das pessoas e dos assentamentos” e “acreditam que o assentamento 
é um bom lugar para se viver, desde que melhorem as condições de oferta de 
alguns serviços básicos, entre eles, com alta prioridade, a educação”.

Duas coisas ficam patentes nos estudos e pesquisas sobre as Escolas do Cam-
po: (1) a necessidade de que sua organização seja pensada de forma coletiva; 
(2) e que esta organização tenha como base a realidade onde está localizada. 
Certamente essas duas considerações parecem fundamentais para a organi-
zação da Escola do Campo. 

Da mesma forma que se torna importante diferenciar a escola do campo 
da escola da cidade, por força das suas especificidades, deve-se perceber as 
diferenças internas encontradas entre as Escolas do Campo. Isto é: não existe 
somente uma forma de organização da Escola do Campo. Portanto, ela não é 
uniforme.

Mesmo tendo adquirido destaque e visibilidade para a maior parte da socie-
dade, a Escola do Campo não se restringe às escolas oriundas dos movimentos 
sociais, tais como as da Caatinga e Floresta (Ex.: Salomão Age, do Pará); as do 

⁵³ Arroyo, 2006, p. 53.
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Cerrado (CAA e Projeto Geraizeiras); as do MST, que são itinerantes (escola “do 
movimento” e “em movimento” e em luta pela reforma agrária). Assim, vale 
identificar outras experiências nascidas em espaços diferenciados, tais como 
as da pecuária, das minas, da agricultura, dos pescadores, dos caiçaras, dos 
ribeirinhos e dos extrativistas e escolas indígenas, dentre outras. Mesmo tendo 
aspectos comuns, por serem predominantemente municipais, unidocentes, 
multisseriadas e localizadas na área rural, essas escolas têm características es-
pecíficas que precisam ser levadas em consideração na sua organização. Outro 
ponto comum a ser considerado é que todos esses tipos de Escolas do Campo 
requerem uma atenção especial, dada a extrema importância que possuem na 
construção da identidade da população local.

Duas questões podem ser levadas na organização da Escola do Campo: 
(1) a importância da educação de jovens e adultos como um tipo de educação 
diferenciada e motivadora, tendo em vista os dados estatísticos que demons-
tram a pouca escolaridade da população rural; (2) a delimitação do aluno 
como foco educacional, indicado pelo cuidado que a escola deve ter com as 
potencialidades e necessidades apresentadas pelo estudante.

Para uma gestão democrática e para a organização do Conselho Escolar, um 
potencial importante desse tipo de escola não pode ser desconsiderado: a dela 
estar dentro da própria comunidade, o que deve, em tese, facilitar a relação 
da escola com a comunidade. Esta é uma especificidade da Escola do Campo 
e o aproveitamento dessa possibilidade ímpar de entrosamento e articulação 
não deve ser descuidada.

No tocante às questões administrativas, verifica-se que grande parte das 
Escolas do Campo não têm funcionários, diretor, são multisseriadas e têm 
alto grau de isolamento das demais escolas. Com isso, geralmente, o trabalho 
administrativo, que seria da secretaria dessas escolas, funciona na sede do 
município ou em um departamento da Secretaria Municipal de Educação. Isso 
implica um redimensionamento da relação da escola com o município.

Dois pontos sobre o trabalho do professor merecem destaque na organização 
da Escola do Campo: sua formação e sua atuação.
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Quanto à formação do professor da Escola do Campo, pesquisas vêm 
demonstrando a questão da baixa qualificação desses profissionais, gerando 
diversas limitações na sua atuação consciente e responsável, tendo sido en-
contrado, inclusive, analfabetismo funcional entre alguns docentes. 

Além de uma formação básica de bom nível, pelo menos, equivalente ao 
ensino médio, verifica-se também a necessidade de que a formação pedagógica 
seja diferenciada face à freqüente necessidade de trabalho multisseriado que o 
docente encontra nas Escolas do Campo. Essa é uma especificidade do campo 
que faz com que o professor se municie de técnicas de trabalho diversificado 
que, de um lado, o auxilie na diversidade de tarefas que o quadro apresenta 
e, de outro, respeite o tempo pedagógico que cada aluno deve dispor para 
construir seus conhecimentos e, conseqüentemente, para se instrumentalizar 
para a vida pessoal e social do campo. Além disso, uma carga importante de 
conceitos e práticas de alfabetização, seja de crianças, jovens ou adultos, pre-
cisam ser oferecidas nos cursos de formação inicial e permanente.

Além desses problemas, Arroyo aponta outra questão importante:
Outra realidade que enfraquece a escola do campo são os fracos vínculos que têm 

o corpo de profissionais do campo com as escolas do campo. Não é um corpo nem 
do campo, nem para o campo, nem construído por profissionais do campo. É um 
corpo de que está de passagem no campo e quando pode se liberar sai das escolas do 
campo. Por aí não haverá nunca um sistema de educação do Campo! Isso significa 
dar prioridade a políticas de formação de educadores⁵⁴. 
Todas as questões aqui apontadas, e outras mais, exigem do poder público (União, 

estados e municípios) a oferta de cursos de formação inicial e continuada para os 
professores das Escolas do Campo que atendam às peculiaridades desta modalidade 
de ensino, com o olhar último para a formação da cidadania do campo.

Quanto à atuação do professor, especialmente nas classes multisseriadas, 
verifica-se que: (1) há um acúmulo de tarefas para o professor que, além de 
ser docente, é muitas vezes também gestor escolar, secretário e funcionário ad-

⁵⁴  Arroyo, 2006, p. 114.
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ministrativo; (2) existe um grande isolamento do trabalho docente, na medida 
em que o professor trabalha sozinho, praticamente sem contato com outros 
professores, orientadores e supervisores.

Apenas essas duas constatações geram a necessidade de estabelecimento de 
políticas públicas que visem, de um lado, à organização de núcleos de ações 
administrativas que liberem o professor para desenvolver integralmente sua 
atividade principal: a docência, e, de outro, à implantação de núcleos pedagó-
gicos que quebrem o isolamento do professor das escolas unidocentes, fazendo 
com que professores de uma mesma região possam trocar experiências, num 
processo de educação permanente.

Importante destacar que todas as questões aqui apresentadas, tanto as de 
formação como as de atuação do professor nas Escolas do Campo, exigem do 
poder público ações concretas de valorização profissional, inclusive com o re-
conhecimento das funções que o professor exerce e que não são reconhecidas 
pela carreira, e o estabelecimento de planos de cargos e salários compatíveis 
com a alta prioridade da Educação do Campo, no contexto do desenvolvimento 
global da sociedade brasileira.

A proposta de gestão democrática e, nela, a de fortalecimento e implantação 
de Conselhos Escolares, constitui-se como ação que poderá ser canal tanto de 
pressão junto ao Estado para o estabelecimento de políticas públicas concernentes 
às necessidades do campo, quanto para deliberações coletivas que objetivem a 
organização de ações próprias da Escola do Campo, no nível local.
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2. O projeto político-pedagógico como eixo do trabalho 
    do Conselho Escolar

Como relacionar o papel 
do Conselho Escolar ao

projeto político-pedagógico?

Retomando a idéia anteriormente 
desenvolvida sobre a função po-
lítico-pedagógica do Conselho 

Escolar, pode-se indicar que ela se expressa 
no “olhar” comprometido que desenvolve 
durante todo o processo educacional tendo 
como foco privilegiado a aprendizagem 
(construção de conhecimentos), por meio 
do planejamento, implementação e avalia-
ção das ações da escola. 

Vale ressaltar que as “ações da escola” 
acima mencionadas não devem estar dis-
persas na prática escolar, nem somente 
apropriadas pelos dirigentes educacionais. 
Elas se materializam numa forma muito 
própria desta prática social: no PPP da 
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escola, que deve ser concebido de forma coletiva por todos os segmentos da 
comunidade escolar e local.

O PPP se configura como um projeto em ação, pois se alimenta das avaliações 
desenvolvidas sobre sua própria ação para se re-conduzir e se re-programar. É 
nele que são estabelecidos os conteúdos, as metodologias, as avaliações a serem 
desenvolvidos na escola, tendo como eixo e prioridade a formação humana e 
a construção da cidadania do campo.

Sobre o PPP das Escolas do Campo, Casali⁵⁵  assim se expressa:

Ao colocarmos, com certa urgência, a necessidade de um projeto político-pe-
dagógico de Educação do Campo, afirmado por uma política pública que busque 
realmente expressar a realidade camponesa, não podemos esquecer o acúmulo de 
experiências de educação popular, construídas e acumuladas a partir do final dos 
anos 60, principalmente por parte das comunidades eclesiais de base. Foi exatamente 
no interior dessas comunidades que milhões de camponeses vivenciaram experiên-
cias de educação popular, onde muita gente aprendeu a ler e a escrever a partir das 
lendas dos povos, leituras de mundo das famílias camponesas. Entendemos que é 
preciso desentulhar todas as experiências que foram registradas e engavetadas e 
transformá-las em referenciais para o projeto de Educação do Campo que estamos 
construindo. Fazem parte deste patrimônio as pedagogias que buscaram incluir 
o ser humano como sujeito e que muito contribuíram nas trocas de saberes entre 
trabalhadores e trabalhadoras.

Desta forma, além de destacar a importância do PPP da Escola do Campo, 
vale ressaltar a importância do acompanhamento responsável do Conselho 
Escolar na sua elaboração, acompanhamento e avaliação como canal de par-
ticipação popular nas deliberações escolares. 

⁵⁵  Derli Casali é formado em filosofia e é coordenador do Movimento dos Pe-
quenos Agricultores (MPA). h�p://64.233.187.104/search?q=cache:uGrPdnz8hlwJ:
www.adital.com.br/site/noticia.asp%3Flang%3DPT%26cod%3D13211+educa%C3%
A7%C3%A3o+do+campo&hl=pt-BR&lr=lang_pt - Acessado em 18/12/2005.
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Quais reflexões são 
relevantes sobre conteúdo e 
metodologia para o PPP?

A primeira atividade a ser desenvolvida 
na elaboração do PPP é a de discutir e 
delimitar o tipo de educação a ser de-

senvolvida na escola, para torná-la uma prática 
democrática comprometida com a qualidade 
socialmente referenciada no campo.  Neste 
momento, todas as demandas do campo, bem 
como as especificidades dos sujeitos que nele 
vivem, precisam ser compreendidas como ali-
cerces desta construção político-pedagógica.

Nessa elaboração, devem ser levadas em 
consideração as diversas experiências pedagó-
gicas historicamente desenvolvidas pelo Estado 
e pela sociedade civil organizada, que estão 
voltadas para a formação humana. Certamente, 
a análise destas experiências poderá auxiliar na 
tomada de decisão de cada Conselho Escolar.
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A título de ilustração, Rudá⁵⁶  apresenta uma série de experiências realizadas 
em São João do Triunfo, no Paraná, e em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. 

Em São João do Triunfo, por exemplo, ele aponta as seguintes inovações:
1. Formação de professores de escolas rurais, via “reuniões pedagógicas” 

nas quais era definido o programa educacional, pelos professores e pelo 
governo. Como conseqüência, várias inovações surgiram, dentre as quais 
se destacam: a Semana da Comunidade; organização de espaços de lazer, 
onde eram distribuídos baralhos, brinquedos, papel, tinta, chimarrão, 
visando reconstruir os laços comunitários, desgastados pelos anos de 
crise econômica; a Feira de Ciências, onde, a partir do mapeamento de 
brinquedos e atividades típicas do meio rural, foram realizadas exposi-
ções, onde alunos explicavam como se fazia um balaio, como se cultivava 
uma planta, com se fazia um remédio com plantas medicinais. Vale des-
tacar que essas atividades originaram conteúdos específicos que foram 
inseridos no currículo escolar. 

2. Criação do Conselho Escolar, composto por pais, alunos e professores, a 
partir do qual os pais começaram a acompanhar as obras. 

3. Mudança do período de férias escolares, respeitando o ano agrícola, trans-
ferindo as férias de julho para agosto e setembro, meses de colheita. 

Em Ronda Alta, Rudá indica que o programa educacional apoiou-se em 
dois pilares:

1. Adoção de metodologia de ensino baseada em Paulo Freire, valorizando 
o conhecimento do homem do campo, com a implantação de Ciclos de 
Pais e Mestres, onde se ensinavam técnicas de cultivo e preparo do solo 
ou ainda contribuíam com a merenda escolar.

2. Implantação dos centros regionais de ensino (CRE) no meio rural, nucle-
ando escolas que estavam dispersas e sem infra-estrutura, diminuindo, 
inclusive, o custo operacional global.

⁵⁶ Ricci, Rudá. Esboços de uma nova concepção de educação do meio rural 
brasileiro h�p://www.serrano.neves.nom.br/dowloads/educrural.pdf
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Rudá acredita que a partir dessas experiências foi sendo construído um 
caldo de cultura junto a educadores de escolas rurais, constituindo um núcleo 
de orientação dos procedimentos inovadores, dentre os quais se destaca:

1. a mudança do calendário escolar, respeitando-se o calendário agrícola;
2. a redefinição dos conteúdos curriculares, adotando-se uma forte ten-

dência à interdisciplinaridade, tendo como eixo articulador as questões 
ambientais;

3. a participação da comunidade, na gestão, no acompanhamento das prá-
ticas educativas ou mesmo ministrando aulas e programas na escola;

4. a articulação da formação acadêmica, moral (em especial, ressaltando as 
práticas comunitárias) e lazer (normalmente esquecidas nas programa-
ções oficiais);

5. a nucleação de pequenas escolas no meio rural.
O autor indica também, em seu texto, outras experiências que se apresen-

tam como alternativa às escolas rurais formais: as escolas comunitárias rurais 
e as escolas desenvolvidas pelo MST. Relata, ainda, experiências de inovação 
ocorridas nos últimos anos nas escolas agrotécnicas, que construíram alterna-
tivas que ainda estão em fase de experimentação.
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Na escolha dos conteúdos e metodologias mais adequadas às Escolas do 
Campo, deve-se ter extremo cuidado para que haja forte relação entre eles e 
a cultura local. Isso porque o conhecimento se constrói na relação social, no 
confronto de saberes: entre a cultura universal e a cultura local, entre o erudito 
e o popular.

Sobre o conceito de “Saber Popular”, Casali⁵⁷  apresenta interessante análise:

O Brasil precisa se dar ao trabalho de reconhecer seu profundo descaso em re-
lação ao saber popular camponês. Saberes profundos que se originaram de nossas 
três matrizes socioculturais: afro, indígena e europeu. Estes saberes estão alicer-
çando continuamente o processo de construção do existir do povo brasileiro. Eles 
aparecem em festas populares, na agricultura, tratamentos de doenças com plantas 
medicinais, nos conhecimentos matemáticos e químicos que aparecem nas formas 
de plantios, nas observações das fases da lua, no ceifar e no guardar os produtos e 
nos tempos de cada plantio. Não se pensou, infelizmente, uma política de educação, 
nem linhas pedagógicas que respeitem estes saberes e aproximem de outros saberes. 
Entendemos o processo educativo como um conjunto de ações pedagógicas, de orga-
nizações curriculares desde o ensino infantil ao ensino superior, envolvendo todos 
os responsáveis pela construção deste novo ser humano camponês. A luta pela terra 
requer de nós uma política pedagógica que ajude ao campesinato a garantir tudo 
o que foi acumulado em seus imaginários, nas frestas lendárias onde os saberes se 
afirmam como identidade e como legado histórico. 

Com isso se quer demonstrar a importância do respeito à identidade local 
na construção dos conteúdos escolares, sem, no entanto, desqualificar a cultura 
universal que desfaz a possibilidade de predestinação do homem do campo 
somente ao conhecimento do que ocorre em seu ambiente mais próximo. 

 Esse confronto de saberes encaminha uma melhor forma de encarar a cons-
tante dicotomia existente entre o ensinar e o aprender, encontrada nas salas 

⁵⁷  Idem 55
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de aula das escolas brasileiras. Como já nos ensinava Paulo Freire, na prática 
social da educação todos ensinam e todos aprendem, num processo dialético 
que gera novos conhecimentos, como sínteses provisórias deste movimento.

Ao falar de conteúdos e metodologias para a Escola do Campo, duas ques-
tões se apresentam como obstáculos ao respeito à cultura local e, portanto, ao 
movimento dialético de construção de conhecimentos: os livros didáticos e a 
visão conteudista⁵⁸  de muitas propostas educacionais. 

Quanto aos livros didáticos, verifica-se, em grande medida, sua descontex-
tualização com a cultura do campo, dado que são freqüentemente elaborados 
na cidade por educadores que possuem pouca ou nenhuma inserção no conhe-
cimento da vida do campo. Com isso, surge a necessidade de elaboração de 
material complementar ou novos materiais, em substituição ao livro didático 
existente, garantindo, todavia, a expressão do conteúdo universal. 

Quanto à visão conteudista, ela tem se apresentado como extremamente 
nociva nas salas de aula, especialmente nas classes multisseriadas, fazendo 
com que o professor esteja sempre “correndo atrás do tempo” para cumprir 
o conteúdo exigido, que é, muitas vezes, absolutamente destituído de signi-
ficado social.

Com essa percepção, tem-se consciência de que o estudante do campo é 
portador de rica experiência de vida. Portanto, valorizar o saber e a cultura 
do estudante e da comunidade no processo de aprendizagem escolar deve 
ser uma característica da Escola do Campo. Para tanto, o Conselho Escolar 
deve ter atenção redobrada e acompanhar, muito detidamente, este aspecto 
no planejamento do PPP.

Torna-se importante trazer uma reflexão de Jesus⁵⁹ sobre a importância da 
metodologia, na organização do PPP:

⁵⁸  Idéia de que o conteúdo tem significado e importância em si mesmo, gerando 
a idéia de que uma proposta educacional será melhor quanto mais ela proporcionar 
apreensão de maior quantidade de conhecimentos, independentemente de sua apli-
cabilidade ou adequação ao meio.

⁵⁹ Jesus, 2006, p. 53
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Um dos fundamentos das práticas pedagógicas dos movimentos está na meto-
dologia e nos seus processos. As metodologias interdisciplinares estão subsidiando 
os movimentos a ampliar a compreensão a partir dos diversos campos do saber. 
Sem negar as especificidades dos campos científicos, não reduz toda explicação a 
eles. Compreende-se que o processo de apreensão e produção do conhecimento não 
pode ser atomizado, homogeneizado e particularizado. 

 Além disso, nos aspectos metodológicos, o respeito às vivências locais 
e às aprendizagens contextualizadas na realidade indicam caminho seguro 
para a organização pedagógica das Escolas do Campo. E dentre as metodo-
logias freqüentemente utilizadas nessas escolas, destaca-se a Metodologia da 
Alternância, que

consiste em processo educativo no qual o aluno não fica o tempo todo na escola. 
Ele passa um tempo na escola e outro com a família, incluindo estes no processo 
educativo. Nesta metodologia, a família ajuda a elaborar o processo de educação 
da escola. O aluno tem uma participação na sua comunidade desenvolvendo ações 
como a assistência técnica e extensão rural orientada pelos professores e monitores, 
além de ter um projeto de atuação na comunidade. Segundo explica o presidente 
da União Nacional das Escolas de Famílias Agrícolas do Brasil (Unefab), Carlos 
Cristóvão Sosai, a metodologia da alternância é sustentada pelos eixos da vivência 
comunitária, familiar e escolar. ‘Os estudos são integrados com este tripé e têm que 
levar em conta estes esteios, ressalta Sosai.⁶⁰
 
Chamando esta metodologia de Pedagogia da Alternância, Rudá⁶¹  afirma que

⁶⁰  h�p://www.incra.gov.br/noticias/news/Ano/2005/mes/Setembro/semana3/12 
- Acessado em 02/01/2006.

⁶¹  Ricci, Rudá. Esboços de uma nova concepção de educação do meio rural 
brasileiro h�p://www.serrano.neves.nom.br/dowloads/educrural.pdf.
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existem, hoje, cerca de 1.000 centros no mundo todo que adotam a Pedagogia 
da Alternância. Na América Central, destacam-se as experiências da Nicarágua, 
Guatelmala, Honduras, Panamá e El Salvador. Na América do Sul, além do 
Brasil, destacam-se as experiências argentinas (articuladas na Associação para a 
Promoção das Escolas Famílias Agrícolas - APEFA e Centros Educativos para a 
Produção Total - CEPT) e uruguaias. Atualmente, os países membros do Mercosul 
procuram constituir uma rede, a RED-ALT - Rede de Educação Familiar Rural 
por Alternância. 

Já no Brasil, o autor referenciado indica que a Pedagogia da Alternância

inicialmente, envolveu os municípios de Anchieta, Piúma, Rio Novo do Sul e Ico-
nha. Hoje, as EFAs subdividem-se em quatro vertentes: a) as vinculadas ao Movimento 
de Educação Promocional do ES (Mepes); b) as afiliadas à Associação das Escolas da 
Comunidade e Famílias Agrícolas da Bahia (Aecofaba); c) as Casas de Família Rural 
(com maior presença no sul do país); e d) as Escolas Comunitárias Rurais.

Desvelando a prática, a referida pedagogia compreende que

o projeto educativo ocorre em três momentos, envolvendo a casa do aluno, o 
centro educativo (a escola) e o meio sócio-profissional. Se a casa é o local da pes-
quisa e observação, o centro educativo é o local da socialização das experiências, da 
comparação, análise, interpretação e generalização. O meio profissional é onde são 
aplicados os conhecimentos e onde surgem novos temas de pesquisa.

Os instrumentos pedagógicos e recursos utilizados são, também, distintos das 
escolas formais. As EFAs utilizam planos de estudo (elaborados em conjunto), 
cadernos de realidade (cadernetas de campo), visitas de estudo, visitas às famílias 
e empreendimentos profissionais e projeto profissional do jovem.

Algumas experiências brasileiras já possuem planos de formação estruturados. 
Este é o caso da EFA Chico Mendes, situada em Conselheiro Pena (MG). A escola 
possui 10 alternâncias e propõe oito temas de planos de estudo. Os primeiros dois 
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anos tratam de temas gerais e da vivência do aluno, o terceiro ano trabalha a pro-
dução regional (em especial, café) e o quarto ano enfatiza os processos produtivos 
(com introdução de estágios para aprofundar a descoberta profissional).

As EFAs articulam-se, no Brasil, ao redor da Unefab (União Nacional das Es-
colas Famílias Agrícolas do Brasil).

Com esses atributos para os conteúdos e para a metodologia das Escolas 
do Campo, até mesmo o processo de alfabetização se configura na medida 
em que a concepção de letramento⁶² considera a diversidade lingüística do 
campo, mostrando a importância do uso social da escrita e da leitura. Nesta 
concepção, não existe a linguagem “errada”, pois ela é sempre conseqüência 
de uma dada cultura e, como tal, deve ser compreendida e respeitada. Nesse 
sentido, o povoamento com palavras em todo o ambiente escolar e no seu 
entorno, nomeando os diversos objetos ali existentes, na linguagem local e na 
linguagem “erudita”, tem sido uma boa estratégia para se criar um ambiente 
alfabetizador.

Assim, o PPP deve dar atenção especial às necessidades básicas de aprendi-
zagem do estudante residente no campo, com a construção de ambientes edu-
cativos que oportunizem aprendizagens de convivência com vários contextos 
culturais, econômicos e políticos, que são expressos por diversos projetos da 
comunidade, dentre eles: o Projeto Caatinga, Resab, Escola de Roçado, Serta, 
educação na floresta, no cerrado, dentre outros.

O Conselho Escolar, nesse contexto, deve incentivar o processo de alfa-
betização e demandar dos sistemas de ensino a criação de oportunidades de 
alfabetização de crianças, adolescentes e adultos, como prioridade estratégica 
do PPP. O desafio da alfabetização, como já assinalado, é uma prioridade no 
universo escolar, em especial no campo, tendo em vista os fracos indicadores 
externos de avaliação da aprendizagem nestas escolas. 

⁶²  Sobre este tema, ver a obra de Magda Soares, Marcos Bagno e Stela Maris 
Ricardo.
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Com isso tudo, reforça-se a urgência em explorar a riqueza das experiências 
de vida dos estudantes e da comunidade como um canal efetivo de articulação 
com o saber científico e, com isso, proporcionar a construção de conhecimentos 
necessários à formação humana dos sujeitos sociais do campo.

Além do destaque aqui dado à alfabetização nas Escolas do Campo, a 
profissionalização deve ter tratamento privilegiado na construção do PPP.  
Como já foi mencionado, a lógica imposta pela globalização e pela postura 
neoliberal trouxe reflexos para a Escola do Campo que não condizem com as 
suas necessidades e potencialidades. Nesse sentido, a formação profissional 
nas Escolas do Campo deve estar em constante confronto com a expropriação 
e a exploração da natureza, negando o modelo externamente estabelecido 
para a questão da terra. Certamente, sem a reforma agrária e outras políticas 
estruturantes para o campo, as possibilidades de uma formação profissional 
que faça mudar os sentimentos ambientais e os valores hoje fixados para o 
campo torna-se tarefa árdua e extremamente combatida pelos que não desejam 
mudanças na ordem vigente. 

Tal como todo o processo educativo, a profissionalização no campo ne-
cessita ser pensada como conseqüência do confronto de saberes científicos 
e populares, com um ingrediente a mais: a sua objetivação na prática. Isso 
porque o homem só conhece aquilo que é objeto de sua atividade, e conhece 
porque atua praticamente⁶³. Com isso, pode-se reafirmar a extrema relevância 
do envolvimento dos estudantes em projetos desenvolvidos no campo, como 
foi anteriormente assinalado.

Duas idéias necessitam ser cuidadosamente analisadas quando se fala em 
formação profissional: competência e empregabilidade. Ambas surgem com 
muita força nas políticas públicas de profissionalização das últimas décadas, 
sob a chancela da lógica neoliberal. Segundo alguns estudiosos da relação 
educação e trabalho, esta lógica “teve nas noções de ‘empregabilidade’ e ‘com-
petências’ um importante aporte ideológico, justificando, dentre outras inicia-

⁶³  Marx e Engels. Ideologia Alemã.
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tivas, projetos fragmentados e aligeirados de formação profissional, associados 
aos princípios de flexibilidade dos currículos e da própria formação”⁶⁴. Isso 
parece se dar na medida em que ambos os termos se centram numa proposta 
individualista e não numa proposta social, gerando uma “perspectiva desin-
tegradora: é o fim do contrato social para todo contrato se tornar um contrato 
de indivíduos ou um contrato cível como qualquer outro”⁶⁵.

Numa contra-ação à formação aligeirada, fragmentada e tecnicista apre-
sentada, a formação profissional nas Escolas do Campo necessita fortalecer 
aprendizagens voltadas para a apreensão de linguagens, agregadas a um largo 
espaço para a criatividade, participação e solidariedade. Tudo isso assentado 
na consciência do potencial do campo e nos seus valores.

Vale ressaltar que todos os aspectos aqui indicados, na construção do PPP 
e especialmente sobre o papel do CE nesta atividade, não se configuram como 
um fim em si mesmo. Toda a postura de acompanhamento e de participação 
tem uma finalidade maior: a construção de uma educação democrática e eman-
cipadora para os sujeitos do campo. 

⁶⁴  Frigo�o, Ciava�a e Ramos.
⁶⁵  Depoimento de Frigo�o em entrevista realizada em Joinville, em 2001 - 

h�p://an.uol.com.br/2001/jun/03/1ger.htm - Acessado em 20/12/2005.
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Como o PPP pode 
encaminhar a organização 

das escolas e da sala de aula?

São três as reflexões aqui encami-
nhadas sobre a organização das 
Escolas do Campo: as classes 

multisseriadas; a nucleação de escolas e 
o aproveitamento significativo do tempo 
pedagógico.

Sabe-se que a organização das Escolas 
do Campo é fundamentalmente mul-
tisseriada. Dados do Censo Escolar do 
INEP de 2004 informam que há no Brasil 
73.685 escolas multisseriadas na área ru-
ral. Isso ocorre dada a enorme dispersão 
geográfica da moradia dos estudantes, 
que concentra em cada escola um peque-
no número de alunos fazendo com que 
fiquem agregados, numa mesma sala 
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de aula, estudantes de níveis diferentes de apreensão de conhecimentos. É 
comum encontrar nessas classes multisseriadas estudantes com desempenhos 
equivalentes às quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. O Censo de 
2000 do IBGE aponta que das escolas que oferecem o Ensino Fundamental, de 
1ª a 4ª série, 64% eram formadas por classes multisseriadas e, por isso, apre-
sentam muitos desafios para garantir às populações do campo seu direito à 
escolarização obrigatória. 

Ao indicar formas de organização da escola do campo e ao se perguntar 
“se é possível construir outro sistema educativo, outra organização da escola, 
que organização da escola? O modelo a seguir será a organização seriada das 
escolas da cidade?”, Arroyo⁶⁶ aponta que é necessário:

superar a reação tão freqüente contra as escolas multisseriadas. As escolas do 
campo não são multisseriadas. São multiidades. Que é diferente! Os educandos estão 
em múltiplas idades. Múltiplas temporalidades. Temporalidades éticas, cognitivas, 
culturais, identitárias. É com diversidade de temporalidades que trabalha a escola 
do campo. Não é com séries. (...) Classificar a escola do campo como multisseriadas 
leva a uma visão sempre negativa e a tendência dos professores a organizar a escola 
por séries, apesar de terem idades tão diferentes. Leva a recortar os conhecimentos: 
“agora trabalho o conteúdo da primeira série, agora com vocês o da segunda...”. Isso 
é um caos! A pergunta: vamos acertar com uma organização da escola do campo 
que não seja cópia da escola seriada da cidade que queremos já detruir? Eu sou 
um grande defensor que esta escola seriada seja desconstruída e que se organize a 
partir das temporalidades humanas. 

Para fazer frente aos problemas advindos das classes multisseriadas (ou 
multiidades, como quer Arroyo), surge a estratégia de nucleação das escolas, 
garantindo o transporte aos estudantes. Ocorre que esta estratégia tem culmina-
do com uma experiência questionável: a nucleação na cidade. As críticas a essa 

⁶⁶ ARROYO, 2006, p. 113 e 114
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Centro-Oeste
250 mil

Norte
220 mil

Nordeste
1,5 milhão

Sul
920 mil

Sudeste
1 milhão

abordagem estão centradas no argumento de que ela promove um desmonte 
do campo, agravado pelo fato de que a identidade do campo não é acolhida na 
cidade e chega a ser objeto de discriminação. Assim, alguns municípios equivo-
cadamente estão desativando a Escola do Campo e transportando os alunos para 
o perímetro das cidades, apresentando um enorme desafio para os movimentos 
sociais e para o poder público.

Uma evidência clara deste deslocamento é confirmado por dados do INEP 
(2003), ao revelarem que o transporte escolar oferecido pelas secretarias muni-
cipais e estaduais de educação é utilizado por 3,9 milhões de alunos residentes 
em áreas rurais do país. Abaixo, é possível visualizar o significativo número 
de estudantes atendidos por região.

Sobre isso, Munarin⁶⁷  assim se expressa:

A política de transporte escolar (...) bem como a política de nucleação das escolas 
isoladas no campo brasileiro, acabou por gerar uma situação de estímulo ao fecha-
mento de escolas do campo. Em conseqüência, crianças são submetidas a longas 
horas diárias de transporte cansativo e inadequado, ao mesmo tempo que passam 
a receber escolarização totalmente descontextualizadas. 

⁶⁷  MUNARIN, 2006, p. 24
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Acresce a esses dados alarmantes, a existência de 650 mil jovens de 15 a 
24 anos oriundos de áreas rurais que estavam residindo na cidade, no ano de 
2000 (Censo 2000).

Certamente devem ser consideradas outras formas, que não a da nucleação 
na cidade, para atendimento a estes estudantes que não os tirem de sua rea-
lidade e que minimizem o enorme tempo gasto por eles para se deslocarem 
até a escola.

A busca de alternativas para as escolas multisseriadas está a exigir uma 
tomada de decisão em termos de políticas articuladas que envolvam, dentre 
outros fatores, a formação dos professores para atuarem nessa realidade, 
a construção de propostas pedagógicas específicas e a disponibilização de 
infra-estrutura física adequada para o desenvolvimento de metodologias al-
ternativas. 

Um ponto importante a ser comentado neste caderno, mas que é tema cen-
tral do caderno 4 do programa, é o Aproveitamento Significativo do Tempo 
Pedagógico⁶⁸. Esta problemática se configura numa das questões que o PPP 
da Escola do Campo precisa se debruçar, discutir e encaminhar soluções. O 
Conselho Escolar pode, de sua parte, trazer contribuições significativas para 
algumas questões: como adaptar o calendário escolar às necessidades do campo 
sem diminuir o tempo dedicado aos estudos, pelos estudantes, estabelecido de 
200 dias letivos e quatro horas diárias de aula? Como, nas classes multisseria-
das, escolher ou criar metodologias que, mesmo com a divisão das atenções 
do professor para proporcionar quatro aulas diferenciadas, não reduza a um 
quarto o tempo de aprendizagem do estudante?

O citado caderno alerta que “para assegurar esse tempo pedagógico, o cur-
rículo é definido em termos oficiais”, o que deve ser levado em consideração 
na elaboração do PPP. Para tanto, ressalta que “o estudante tem direito à con-
tinuidade e terminalidade de estudos, o que envolve a definição/organização 

⁶⁸ Ver caderno 4 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Es-
colares.
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de atividades curriculares no coletivo da escola. E, para que essas experiências 
sejam bem-sucedidas, deve ser respeitado o ritmo, tempo e as experiências 
dos estudantes”.

Todo trabalho democrático de construção de um PPP adequado à realida-
de do campo não pode, no entanto, negar o processo formativo “por meio de 
descompromisso em relação às condições que favoreçam a progressão de cada 
estudante”. Com isso, é “imprescindível ter clareza que o incentivo às formas 
democráticas de convivência escolar tem por premissa o estabelecimento de 
condutas construídas coletivamente que auxiliem a efetivação de práticas pe-
dagógicas que considerem o ritmo individual do estudante”. 
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Qual o sentido e a 
abrangência da avaliação 

no PPP?

Na organização do PPP da Escola 
do Campo, uma das questões 
mais controversas é a avaliação. 

Isso porque a cultura da avaliação como 
“medida” de desempenho do estudante tor-
nou-se prática comum às escolas brasileiras. 
Numa escola que busca a autonomia e a 
emancipação dos sujeitos sociais, a avalia-
ção produtivista, punitiva e classificatória 
não encontra guarida. Tal como o tópico 
anterior, a questão da avaliação na escola é 
um ponto de reflexão dos demais cadernos 
deste programa, com especial destaque aos 
cadernos 2 e 4. Dada, entretanto, a especi-
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ficidade das Escolas do Campo, cabe reafirmar algumas posições e apresentar 
outras novas reflexões complementares.

Nesta tarefa da escola e do Conselho Escolar precisa-se, inicialmente, iden-
tificar: para quê avaliar, como avaliar e o quê avaliar na Escola do Campo. 

O primeiro ponto encaminha a idéia que a avaliação não deve ser um fim 
em si mesma. Ela é, na verdade, uma necessidade de qualquer prática social, 
no sentido de obter informações que possibilitem a tomada de novas decisões 
de continuidade ou de revisão nas ações programadas. Assim, ela não pode 
ser nem classificatória, nem punitiva, pois seu objetivo (o para quê) não se 
esgota na constatação de pontos fracos e fortes de todo o ambiente escolar. 
Ela necessita ensejar ações futuras, sinalizar para novas conquistas. Assim, a 
avaliação existe para melhorar a cada dia a prática educacional.

O segundo ponto, como avaliar, reafirma algumas posturas anteriormente 
ressaltadas, que indicam a organização de uma gestão democrática. Com isso, 
a avaliação deve ser tarefa de todos que participam direta ou indiretamente do 
processo educativo, isto é, deve ser coletiva e democrática. Além disso, o como 
revela as formas pelas quais a educação é avaliada: metodologias que buscam 
identificar a essência ou metodologias que ficam na aparência dos fatos. Como 
conseqüência de todas as lutas empreendidas pelos movimentos sociais do 
campo, que revolucionou muitas das práticas clientelísticas, fisiológicas e de 
submissão dos sujeitos campesinos, certamente a Escola do Campo não pos-
sui outra alternativa que não a de ser uma escola de cunho democrático. Com 
isso, o como avaliar não prescinde do envolvimento de todos os segmentos 
escolares e comunitários, numa troca de percepções que viabilizam o para 
quê da avaliação: a construção de uma escola inclusiva e emancipadora dos 
sujeitos sociais do campo.

O terceiro ponto sobre a avaliação, que é destaque na organização do PPP, 
questiona o quê deve ser avaliado no processo educativo da Escola do Campo. 
Duas são as possibilidades de análise dessa questão: uma volta-se para indagar 
se é o produto ou o processo educativo que deve ser alvo das avaliações; o 
outro busca dimensionar os aspectos escolares que devem ser avaliados. 
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No primeiro caso, o caderno 2 já indicava que a avaliação precisa “conside-
rar, além do ‘produto’ expresso nas notas/menções dos estudantes, o ‘processo’ 
no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições da escola e na ação 
do professor, dentre outros”. Numa avaliação no contexto democrático,

 “todo processo educativo passa a ter a maior relevância como meio para a efeti-
vação da aprendizagem e o produto deste processo – a aprendizagem efetivamente 
alcançada – é o resultado de todo o esforço realizado pelos estudantes, docentes, 
gestores e todos os demais segmentos escolares. Nessa ótica, torna-se importante 
destacar que o sucesso ou fracasso na aprendizagem é coletivo, ou seja, da escola 
como um todo”. 

O segundo caso encaminha a necessidade de identificar, no processo e no 
produto, quais os aspectos que precisam ser alvo de avaliação, numa escola ci-
dadã e de qualidade. De forma global, percebe-se que avaliar o desempenho do 
aluno de forma solta, isto é, descontextualizada, não tem contribuído em nada 
para a melhoria da educação. Ao contrário, tem trazido apenas conseqüências 
negativas, como a baixa auto-estima dos estudantes e a conseqüente evasão 
escolar. Assim, deve-se identificar outros aspectos a serem contemplados na 
avaliação, tais como: o contexto social onde a escola está inserida; as condições 
da escola para uma aprendizagem relevante; os mecanismos utilizados na 
gestão democrática da escola; a atuação do professor no processo educativo 
e, finalmente, o desempenho escolar dos estudantes, desta forma visto como 
parte de um todo orgânico.

Vale ressaltar que no contexto adverso em que se insere a Escola do Campo, 
conseqüência de políticas historicamente excludentes e discriminatórias, o pre-
sente caderno buscou, nada mais e nada menos, senão trazer algumas reflexões 
e encaminhamentos para que o Conselho Escolar na Escola do Campo possa, 
ele próprio, construir seus caminhos singulares, na luta que já empreende, 
há muito tempo, em prol de um país justo, humano e solidário para todos os 
cidadãos do campo.
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