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1. Justificativa 

 

No primeiro semestre do curso o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa Identidade e Processos Identitários, esteve embasando em 

discussões importantes sobre a caracterização dos aspectos sociohistóricos 

que determinaram as características intrínsecas a cada estudante, definindo a 

partir das discussões interdisciplinares, situações individuais que se 

relacionaram ao coletivo. Foram elementos de destaque, por parte dos grupos 

de acadêmicas(os) pesquisadores, as dificuldades encontradas pelas 

comunidades do campo, com: transporte escolar; estradas de acesso às 

escolas do campo; e programas de formação continuada de professores, que 

permitam uma organização escolar pensada de acordo com as vivencias das 

comunidades. No seminário de apresentação do relatório referente ao 

desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar I, muitos grupos pontuaram a 

existência de relativa distancia entre a escola e a comunidade, o que em última 

instancia, contraria os princípios postos nas Diretrizes Operacionais por uma 

Educação Básica no Campo, as quais almejam uma escola que eduque para o 

trabalho e a vida no campo, com qualidade, renda e desenvolvimento 

sustentável. São estas múltiplas configurações e contradições que vamos 

investigar no projeto IV, a partir de uma visão mais global, que abarca o Estado 

Brasileiro, considerando dimensões econômicas, políticas e educacionais que 

impactam a configuração dos contextos camponeses no Brasil. 

O eixo que orienta os estudos deste semestre intitula-se “Contexto 

Socioeconômico, Sociopolítico e Socioeducacional”. Por conta disso, o projeto 

a ser desenvolvido compreende um olhar que se desloca de um nível macro, 

da esfera do Estado-Nação, do planejamento político e econômico, até um 

nível micro, do cotidiano social e das formas como as comunidades do campo 

são afetadas por decisões tomadas em âmbito governamental, incluindo a 

pressão de grupos de interesse que influenciam na dinâmica do campo 

educacional. 

Assim, o projeto terá como foco o desenvolvimento de políticas 

públicas para a educação do campo, perpassando por discussões sobre 

organização social, desenvolvimento econômico e educação escolar. Para 

tanto, considera-se como foco de análise a formulação e implementação de 

políticas públicas para a educação do campo, atentando para a existência ou 
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não das ações propostas no âmbito do Programa Nacional de Educação do 

Campo – PRONACAMPO. 

2. Objetivos do Projeto Interdisciplinar II 

2.1. Objetivo geral 

 

Estudar e compreender os fatores sociais, econômicos e políticos que 

impactam na formulação de políticas públicas voltadas para a educação do 

campo, bem como, mapear o universo dessas políticas e seus objetivos.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Entender a relação entre projeto de desenvolvimento e a educação do 

campo. 

 Analisar os contextos sociais, políticos e educacionais e seus efeitos nas 

políticas públicas voltadas ao atendimento da Educação do Campo. 

 Mapear quais e qual os objetivos das políticas públicas voltadas para o 

atendimento da Educação do Campo, no âmbito federal, estadual e 

municipal.  

 Analisar as políticas públicas para a educação do campo e seus 

impactos no contexto escolar, considerando a implementação do 

PRONACAMPO. 

 Identificar na escola referência a ocorrência de execução de políticas 

públicas. Se existir ocorrência, destacar no mínimo uma delas que 

possue(em) vinculo(s) com temáticas abordadas com no mínimo um os 

componentes desse semestre. 

3. Referenciais teóricos 

 

No primeiro semestre do curso foram desenvolvidos uma série de 

leituras sobre Educação do Campo. Nestas, aparecem como pontos comuns 
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de autores como Caldart, Cerioli e Fernandes (2011), bem como das políticas 

públicas para a Educação do Campo no Brasil, a ideia de que vivemos em um 

Estado capitalista, com marcas históricas de exploração da mão de obra e de 

desigualdades sociais. Tais debates mostram que modelo de divisão de 

classes tem permeado a organização social contemporânea e que os conflitos 

entre grupos de interesse afetam diretamente o acesso à educação. Mesmo no 

campo, há uma divisão de classes que marca duas realidades muito distintas: 

de um lado o projeto de desenvolvimento pautado na lógica do latifúndio e do 

agronegócio, com alta concentração de terra e renda, produzindo exploração 

de mão de obra; e de outro, projetos de desenvolvimento de pequenas 

comunidades agrícolas, da pecuária familiar, comunidades pesqueiras, 

extrativistas, comunidades indígenas e quilombolas que produzem para fins 

diferentes, fazendo uso dos recursos naturais de formas também diferentes. 

Estas últimas situam-se entre aqueles que detêm pequenas porções de terra 

para viver e trabalhar – fatores que as caracterizam como pertencentes a uma 

classe menos abastada, que historicamente teve negado o direito à educação 

de qualidade e a valorização dos saberes de suas comunidades. 

Com base nisto, a presente revisão teórica, visa sistematizar reflexões 

acerca da constituição do Estado Brasileiro, da formulação de políticas públicas 

e da localização da educação do campo, neste cenário. 

3.1. Dinâmicas de organização social no Estado 

Brasileiro 

 

Em meio ao regime militar no Brasil, o sociólogo Florestan Fernandes, 

caracterizou a constituição do campo, em nosso país, a partir da ideia de 

relações de classes, que se expandiam juntamente com o capitalismo. Para o 

autor, as relações sociais estavam pautadas na relação “colonizador” x 

“colonizado”, sendo que o patrão contabilizava inclusive tolerância e 

cordialidade, procurando distanciar-se de quem não possuía a mesma 

condição social que ele. Assim, a democracia crescente possuía um caráter 

muito mais autoritário e autocrático, do que de busca pela igualdade. 

Conforme Florestan Fernandes (2013), a dinâmica societária 

necessitava ser vista a partir da organização da sociedade, especialmente a 

partir de dois modelos. O primeiro correspondeu à estrutura da sociedade 
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colonial e envolvia a superposição do padrão português do regime estamental 

(ainda que já estivesse passando para um regime de classes) ao regime 

escravista, de dominação de indígenas, africanos e mestiços. Essa 

superposição foi necessária à exploração colonial e possibilitou um 

fortalecimento da ideia de classe dominante. 

O segundo modelo tem origem na desagregação do modelo colonial e 

no desenvolvimento do capitalismo, percebendo-se uma coexistência e 

concorrência do trabalho servil, do trabalho semilivre e do trabalho livre. Isso 

porque operavam, no mesmo sistema econômico, modos de produção pré-

capitalistas e modos de produção capitalistas. Tais fatores, segundo Florestan 

Fernandes (2013), contribuem para explicar as particularidades do regime de 

classes no Brasil, bem como a manutenção de relações de dominação de 

classes que controlam os meios de produção sobre aquelas que possuem a 

força de trabalho. Para o autor, um fator que contribuiu para esses processos 

de transição foram os movimentos em prol de uma expansão da modernidade 

ocidental, através de um processo de difusão cultural que contribuiu para 

profundas transformações na sociedade brasileira. 

É importante destacar, contudo, que ao mesmo tempo em que vivemos 

em um país com significativas desigualdades sociais, de raízes históricas e 

estruturais das mais variadas, vivemos em uma democracia. É aqui que surge 

a ideia de Estado, que sustenta o pressuposto democrático: o Estado de 

direito. A ideia de direitos só é possível em uma democracia, não sendo 

vislumbrada, por exemplo, em uma ditadura. O Estado tem origem antiga, 

passando a existir com o surgimento das chamadas civilizações e envolve a 

noção de território fixo, produção, renda e propriedade. A fim de que todos 

possam conviver nesse território, é necessário que exista uma gestão unificada 

do poder, com leis coerentes, que estabeleçam hierarquias e confiram 

soberania ao Estado. Por isso, todos nós estamos sujeitos a cumprir com o que 

é lei no Estado Brasileiro. Como somos uma República, nossa chefe de Estado 

é uma Presidenta, que governa junto a outros poderes e em regime de 

cooperação com diversas unidades da federação.  

Existem diversas teorias sobre o Estado e sua relação com a 

sociedade. Lago (1996, p. 167), explica algumas: cita o anarquismo como uma 

vertente que entende que o Estado é a origem da exploração do homem e 

deve ser abolido; a visão marxista de que o Estado seria um reflexo e não a 
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origem da dominação; e a visão liberal, que se contrapõem à visão de marxista, 

afirmando que o Estado situa-se acima das classes sociais e visa harmonizar 

conflitos e promover o bem comum. Porém, conforme destaca Lago (1996), a 

promoção de ações que visam o bem comum não são tão corriqueiras, pois 

apesar de algumas ações deste tipo existirem, a maioria encontra-se vinculada 

a grupos de interesse. A seguir perpassamos por algumas destas reflexões, 

que nos auxiliam a compreender a relação entre Estado, Sociedade e Políticas 

Públicas. 

3.2. O Estado e as relações de poder na disputa do 

Estado 

 

O Estado passou a ter um papel diferenciado na sociedade capitalista 

com a nova organização social da sociedade em classes. Uma serie de 

autores, entre eles Marx, Engels, Smith, Lênin, Gramsci, Poulantzas, Offe, etc., 

formularam importantes conceitos e teorias sobre a natureza, caráter e papel 

do Estado na sociedade. 

De acordo com Smith (1983) o Estado é uma organização neutra, 

servidor da sociedade e da cidadania onde cada indivíduo tem a liberdade de 

opinar e participar na coordenação de suas políticas, submetendo-se a esta 

estrutura que ajudou a construir. Engels (1987), numa perspectiva diversa a de 

Smith, defende que o Estado representa os interesses de uma classe 

especifica, mesmo quando este se posiciona acima do antagonismo das 

classes sociais. Para o autor a autonomia do Estado fica apenas restrita a 

tarefas burocráticas e sua posição a favor da classe dominante se dá na esfera 

política e econômica. Lênin (1983), numa leitura aproximada a de Engels, 

identifica o Estado enquanto produto do antagonismo irreconciliável entre as 

classes sociais, servindo aos interesses e a dominação pela classe mais 

poderosa economicamente e também tendo o papel de refrear o antagonismo 

entre classes. Estas distintas e/ou complementares teorias, que muito 

contribuíram para o debate sobre a natureza, caráter e função do Estado, 

apresentam limitações para explicá-lo na atualidade, principalmente pelas 

características atuais do funcionamento e da dinâmica geral conflituosa a que o 

Estado está submetido. 
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Coutinho (1992), considera um avanço a análise feita pela Teoria 

Ampliada do Estado de Gramsci, pois identifica na socialização da participação 

política através da formação de grandes sindicatos e de partidos de massa, na 

conquista do sufrágio universal, etc., o surgimento de uma esfera social nova, 

dotada de Leis e de funções relativamente autônomas e específicas, qual seja, 

a sociedade civil. 

 

Portanto, o Estado em sentido amplo, com novas determinações, 
comporta duas esferas principais: a sociedade política (...) que é 
formada pelo conjunto de mecanismos através dos quais a classe 
dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e 
que se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das 
burocracias executiva e policial-militar; e a sociedade civil, formada 
precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela 
elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema 
escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 
organizações profissionais, a organização material da cultura 
(revistas, jornais, editoriais, meios de comunicação de massa), etc. 
(COUTINHO, 1992, p. 76-77) (grifo nosso), 

 

Segundo Coutinho (1992), ambas as esferas visam sustentar uma 

determinada base econômica, segundo os interesses da classe social 

hegemônica. Entretanto, o modo como são encaminhadas ações para 

preservar os interesses hegemônicos nestas é diferente. Na sociedade civil, 

busca-se exercer a hegemonia ganhando aliados para suas posições mediante 

a direção política e o consenso. Enquanto que, através da sociedade política, 

as classes exercem uma ditadura, ou, mais precisamente, uma dominação 

mediante a coerção. Um segundo ponto de diferenciação entre as esferas 

refere-se às distinções em sua materialidade (social – institucional) própria. 

Enquanto a materialidade da sociedade política se expressa nos aparelhos 

repressivos de Estado, os portadores materiais da sociedade civil são o que 

Gramsci chama de aparelhos privados de hegemonia, ou seja, organismos 

sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em face da sociedade 

política. 

Gramsci (1995) vai além ao afirmar que o bloco no poder do Estado 

utiliza de meios para legitimar os seus interesses enquanto interesses 

universais da sociedade, fazendo-se valer das esferas da superestrutura, a 

qual é composta pelas forças política, jurídica e ideológica. Segundo este autor, 

a relação de poder implica na demarcação de uma linha nítida entre os lugares 

de dominação e de subordinação de classe. O Estado capitalista busca 

maquiar esta demarcação utilizando a superestrutura para ocultar diferenças 
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sociais e harmonizar posições sociais potencialmente conflituosas, alienando e 

distanciando as pessoas de sua identidade de classe. Desta forma, a busca 

pelo controle do poder do Estado é um movimento de classe com vistas a 

realizar os seus interesses econômicos e políticos. 

Segundo Offe (1984) o Estado coordenado por esta hegemonia 

burguesa, desenvolve um processo seletivo na sua atuação decisória sobre a 

regulamentação da econômica e da política, agindo como um sistema de filtro. 

Neste sentido, o Estado busca, de um lado, consolidar estratégias conjugadas 

e medidas estruturais de alcance econômico e político para manter um 

processo de acumulação de capital. De outro lado, busca estratégias para 

neutralizar ou minimizar os efeitos excludentes e perversos da acumulação de 

capital. Neste último caso, o Estado burguês busca maquiar sua natureza e 

caráter de classe através de ações “democráticas” e de políticas públicas, para 

apresentar-se como guardião dos interesses comuns e gerais da sociedade. 

Em vários momentos a burguesia tem feito acordos com a classe trabalhadora, 

a fim de manter certa correlação de entendimento e minimização dos conflitos 

de classe. Para o autor, o Estado burguês nunca deixou de servir ao processo 

de acumulo de capital em benefício das ações para o bem estar da população. 

De acordo com Poulantzas (1977) o antagonismo das classes sociais é 

determinado por complexas relações de poder. Estas por sua vez agem 

constantemente na disputa do poder do Estado e configuram um aparelho 

destinado a intervir na dominação de uma classe sobre a outra. O autor irá 

concordar com Gramsci (1995) ao afirmar que estas relações de poder 

extrapolam a constituição da estrutura e age sobre os meios coercitivos 

presentes na superestrutura. Logo, a separação entre economia (estrutura) e 

política (superestrutura), tão defendida pelos intelectuais liberais, serve para 

esconder uma dupla relação de poder que a classe burguesa dominante possui 

sobre o Estado. 

Noutra obra de Poulantzas (1985), o autor defende a existência de uma 

estrutura material do Estado, que confere a este um caráter de classe. 

Segundo este autor, as classes e frações de classe que compõem o bloco no 

poder constroem uma unidade conflitiva a frente do Estado, sempre estando 

sob hegemonia de uma classe ou fração de classe. Nesta direção, o autor 

adverte ainda que o Estado possui uma autonomia relativa em relação aos 

interesses particulares em conflito, sendo que esta autonomia é constitutiva do 
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Estado capitalista, tendo em vista que sua materialidade apresenta uma 

separação relativa das relações de produção. Segundo este autor, 

 

o Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como uma 
entidade intrínseca, mas, como aliás é o caso do “capital”, como uma 
relação, mais exatamente como a condensação de forças entre 
classes e frações de classe, tal como ele expressa, de maneira 
sempre específica, no seio do Estado” (POULANTZAS, 1985: p. 147).  

 

Neste sentido, 

entender o Estado como condensação material de uma relação de 
forças, significa entendê-lo como um campo e um processo 
estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao 
mesmo tempo se articulam e apresentam contradições e 
decalcagens, uns em relação aos outros. Emanam daí táticas 
movediças e contraditórias, cujo objetivo geral ou cristalização 
institucional se corporificam nos aparelhos estatais (POULANTZAS, 
1985: p. 157). 

 

Da Ros (2006) depois de interpretar teorias de Estado, identifica nas 

teorizações de Poulantzas e Gramsci a superação de visões instrumentais do 

Estado, que percebem esta instituição enquanto neutra, passiva, servindo 

unicamente aos interesses das classes ou frações de classes no poder, 

portanto, sem reconhecer sua autonomia relativa. Da Ros também defende que 

as elaborações destes autores superam visões que concebem a autonomia do 

Estado quase que de forma absoluta, tendo as elites e a burocracia que o 

dirigem como portadoras de uma vontade racionalizante da sociedade civil. 

De acordo com Carnoy (2006) não basta o poder do Estado para uma 

classe se tornar hegemônica. O poder hegemônico da classe burguesa sempre 

esta organizado no seu exercício, em instituições específicas, em centros de 

poder, sendo o Estado, neste contexto, o centro do exercício do poder mais 

importante. 

Indo ao encontro a contribuições de autores que brevemente abordamos 

neste tópico, a noção norteadora presente neste texto identifica o Estado 

enquanto condensação de uma relação de forças, cujas lutas e processos 

decorridos no seio da sociedade civil, visando à constituição de hegemonias, 

interferem na definição das políticas estatais. O bloco no poder desenvolve 

políticas de caráter seletivo, visando assegurar o entendimento comum de que 

os interesses universais são o propósito das ações do Estado. A extensão das 

políticas legitimadoras da dominação de classe por um bloco no poder também 

podem ser entendidas enquanto produto da intensidade dos conflitos e da 



12 
 

capacidade de exercer hegemonia pelas forças no poder. Entretanto, se existe 

um caráter seletivo nas políticas públicas, estas estão comprometidas em, 

sobretudo, assegurar a reprodução do capital e a condição de dominação pela 

classe mais poderosa economicamente, utilizando-se, para isso, não somente 

da capacidade de hegemonia, mas também dos instrumentos de coerção do 

Estado.  

 

3.3. O estado e a seletividade das políticas públicas 

 

O Estado brasileiro, preconizado enquanto instituição interventora e 

reguladora, passou a interferir substancialmente no desenvolvimento do país a 

partir da crise de 1929. Neste período, a agricultura foi beneficiada com uma 

política de controle do preço do café, através da compra e queima de 

quantidades significativas deste produto. Posteriormente, o Estado teve um 

papel fundamental no direcionamento da economia nacional. Atuou 

deliberadamente na abertura econômica do país, permitindo à exportação de 

produtos agrícolas e importação de bens de capital destinados a modernização 

industrial. 

A partir de 1964, com a ditadura civil-militar, várias medidas econômicas 

foram adotadas com o intuito propagandeado de “desenvolver” e “modernizar” 

o país, num processo que ficou conhecido como Modernização Conservadora. 

No ambiente macro, as medidas visavam incrementar as exportações, 

principalmente através de produtos agrícolas, objetivando gerar saldos 

comerciais que permitissem a importação de bens de capital que seriam 

utilizados na industrialização do País. Com a crise da balança comercial, as 

altas taxas de juros e inflação e através de uma importante pressão social dos 

setores populares, a política do governo militar declinou, dando abertura para 

um período de ascensão democrática no país e para o repensar da intervenção 

Estatal na política e na economia nacional a partir dos 1980.  

Com o apogeu do neoliberalismo no mundo e com as mudanças 

governamentais do inicio da década de 90, o Estado reduziu sua intervenção 

na economia e na sociedade. A iniciativa privada passou a intervir mais 

fortemente na economia, incorporando áreas que antes eram de 

responsabilidade parcial ou total do Estado. Este processo transformou 



13 
 

também a dinâmica da agricultura devido a extinção da Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER, a dissolução do Instituto 

Brasileiro do Café – IBC, a redução do crédito rural, a divisão do Ministério da 

Agricultura, etc. A partir de 2002 identifica-se um novo fortalecimento das 

ações do Estado, o que na agricultura se traduz no aporte maior de recursos, 

num maior incentivo a pesquisa, em programas de incentivo a cadeias 

produtivas como a dos Biocombustíveis e a elaboração de inúmeras políticas 

públicas, como os Programas de Fortalecimento da Agricultura familiar 

(Pronaf), de Aquisição de Alimentos da Agricultura familiar (PAA), o Seguro da 

Agricultura familiar (SEAf), a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Pnater), e Lei nº 11.947/2009 que dispõe sobre a aquisição de 

alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), além da  Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e 

da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Educação do Campo 

(Grisa e Schneider, 2015). Entretanto, não se altera os condicionantes 

macroeconômicos da economia e a perspectiva de crescimento da produção 

agrícola com base no setor patronal. Com isso, a estrutura agrária concentrada 

não é submetida a reestruturações redistributivas, permanecendo, portanto, os 

condicionantes da condição marginal da agricultura familiar e camponesa. 

Estas intervenções do Estado na sociedade brasileira ao longo dos 

últimos 80 anos são resultado das disputas sociais, políticas, ideológicas e 

econômicas que as classes sociais configuraram nas esferas do poder do 

Estado e da sociedade civil. Considerando isto, surge uma série de 

questionamentos sobre este dinamismo histórico: Quais são as políticas 

agrícolas e agrárias de Estado a partir da crise de 1929? Quais são as 

diferentes forças que incidem no direcionamento destas políticas de Estado? 

Que interesses e/ou diretrizes políticas para o rural eram reivindicadas ao 

Estado? Que interesses prioritariamente foram atendidos através das políticas 

de Estado? Que políticas educacionais foram implementadas pelo Estado? E 

com quais finalidades? 

 

3.4. A educação do campo na esfera das políticas 

públicas 
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Existem diversas definições de políticas públicas, o que denota um 

campo de discussão heterogêneo. Segundo Souza (2006, p. 24), Laswell 

traçou a definição mais conhecida, a qual aponta que “decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha 

o quê, por quê e que diferença faz.” 

Política pública sucintamente seria um campo de conhecimento que 

busca acionar os governos para ações determinadas, analisar ações 

desenvolvidas e, se necessário, propor mudanças em ações já implementadas. 

As formulações de políticas públicas expressam os propósitos e as plataformas 

eleitorais, os quais irão produzir resultados ou mudanças na realidade. Deste 

modo, depois de formuladas as políticas públicas se desdobram em 

programas, projetos, planos, e pesquisas. Quando executadas, as mesmas 

devem ser acompanhadas e avaliadas em seu resultado (SOUZA, 2006).  

Qual a relação das políticas públicas com a Educação do Campo? 

Conforme o dicionário da Educação do Campo (2012), Molina afirma que nos 

últimos doze anos, no movimento histórico da construção da Educação do 

Campo, materializou-se numa tríade estruturante: campo – políticas públicas – 

educação. Ao considerar as políticas públicas formas de atuação do Estado 

visando a garantia dos direitos sociais, em muitos escritos são denominadas 

como políticas sociais. Deste modo, a categoria “direito” ganha relevância na 

discussão e como tal requer ser diferenciada de outras categorias, tais como 

“necessidade” e “carência”. Molina, amparada por Chauí (2003), afirma que um 

“direito” é geral e universal, e como tal, válido para todos os indivíduos, 

independente de classe social ou lócus de pertencimento. O mesmo não ocorre 

para as categorias necessidade e carência que pode ser circunscritas a grupos 

específicos, não se caracterizando como universais.  

 

A compreensão e a legitimação da ideia da educação como um 
direito humano, e, mais do que isso, a própria construção do 
ideal dos direitos humanos, são frutos de longa construção 
histórica, que se consolida a partir do acúmulo de centenas e 
centenas de lutas sociais (MOLINA, 2012, p. 588).   

 

Molina (2008, p. 27) acrescenta que “lutar por políticas públicas para 

Educação do Campo significa lutar para ampliar a esfera do Estado, para não 

colocar a educação na esfera do mercado.” Baseado nesta luta, e na 

legitimidade de um direito – o direito a Educação para todos indistintamente -, 
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estabelece-se a relação das políticas públicas com a Educação do Campo. Os 

direitos sociais são materializados por meio das políticas públicas. 

O Programa Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO - é um 

exemplo de política pública, aqui citando apenas um programa. 

 

3.5. PRONACAMPO 

 

O PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo – foi 

estruturado a partir do Decreto n. 7.352/2010 e se constitui em um conjunto de 

ações que visam contribuir com o acesso e a permanência nas escolas, com a 

valorização cultural das populações do campo e seu vasto universo e com a 

aprendizagem.  

Segundo o documento orientador (BRASIL, 2013, p. 6), o objetivo principal 

do PRONACAMPO é: 

Disponibilizar apoio técnico e financeiro aos Estados, 
Municípios e Distrito Federal para a implementação da Política 
de Educação do Campo, visando à ampliação do acesso e a 
qualificação da oferta da Educação Básica e Superior, por meio 
de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas 
de ensino, a formação inicial e continuada de professores, a 
produção e a disponibilização de material específico aos 
estudantes do campo e quilombolas, em todas as etapas e 
modalidades de ensino. 

 

Para tanto, este programa foi estruturado em quatro eixos: 

1) Gestão e práticas pedagógicas; 

2)  Formação de professores; 

3) Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional 

4) Infraestrutura Física e Tecnológica  

 

Dentro do eixo 1 – Gestão e práticas pedagógicas – são contempladas as 

seguintes programas e ações: 

1.1 Programa Nacional do Livro Didático – PNLD Campo – Tem por objetivo 

produzir e disseminar materiais didáticos voltados para a educação do 

campo, com conteúdos específicos tanto para os estudantes quanto 

para os professores do campo, possibilitando a aprendizagem 

contextualizada. 
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1.2 Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE Temático – 

disponibilizar ao professor obras de referência que contribua para 

ampliar a visão de professores e alunos sobre temáticas variadas, tais 

como a diversidade, cidadania, práticas e interações sociais, dentre 

outras. 

1.3 Mais Educação Campo – disponibilização de recursos específicos para 

ampliar a jornada escolar, com inclusão de atividade de 

acompanhamento pedagógico e enriquecimento do currículo.   

 

No eixo 2 – Formação de professores – contempla-se a formação inicial e 

continuada de professores e a Escola da Terra – Assegurar ao professores do 

campo o acesso aos cursos de licenciatura destinados a atuação docente nas 

séries finais do ensino fundamental e ensino médio. São ações contempladas 

neste eixo a oferta de Cursos de licenciatura em Educação do Campo 

desenvolvidas pelas Universidades Federais e Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Ensino Superior. Esses cursos são 

oferecidos em regime de alternância entre tempo-universidade/escola e tempo-

comunidade. Em geral compreende as seguintes áreas de conhecimento: 

ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e códigos, Matemática e 

Ciências Agrárias. Quanto à formação continuada, o programa visa ofertar 

formação periódica para professores, gestores e coordenadores pedagógicos 

que atuam na educação básica, em escolas do campo e quilombolas. Este eixo 

contempla a Escola da Terra – promoção da melhoria de condições de acesso, 

permanência e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas, por 

meio do apoio à formação de professores, visando o fortalecimento das escolas 

como espaço que possibilita vivência social e cultural. 

No eixo 3 – Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e 

Tecnológica – inclui: 

3.1 – EJA Saberes da Terra – visando um projeto de desenvolvimento 

sustentável do campo, este programa visa elevar a escolaridade de 

jovens e adultos em consonância com esta sustentabilidade. 

3.2 – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  - 

PRONATEC Campo – objetivando a inclusão social de jovens e 

trabalhadores do campo, desenvolve-se a ampliação da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica e também da oferta de cursos 
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de formação inicial e continuada para os trabalhadores considerando as 

especificidades da produção rural de cada região. 

Para o eixo 4 – Infraestrutura Física e Tecnológica – São previstas: 

4.1 – Construção de Escolas – possibilitar apoio financeiro e técnico na 

melhoria das condições de infraestrutura das escolas, que possibilitem 

ofertar atividades pedagógicas, profissionalizantes, esportivas, de horta 

escolar, alojamentos para educandos e professores e espaço para 

educação infantil. 

4.2 – Inclusão Digital – Com a disponibilidade de computadores e 

recursos digitais promover a inclusão digital. Os recursos previstos 

visam à disponibilização de equipamento de informática, 

complementando os laboratórios existentes. 

4.3 – PDDE campo – Programa Dinheiro Direto na Escola – destinar 

recursos financeiros para custear a adequação e benfeitoria na 

infraestrutura física das escolas. As ações deste programa se 

caracterizam a partir de recursos liberados em prol das escolas de 

ensino fundamental do campo que possuam Unidade Executora Própria 

(UEx). 

4.4 – PDDE Água e Esgoto Sanitário – Programa Dinheiro Direto na 

Escola – Com recursos específicos garantir às adequações necessárias 

ao abastecimento de água e condições apropriadas para consumo e o 

esgotamento sanitário das escolas. 

4.5 – Luz para Todos na Escola - Articular com o Programa Luz para 

Todos e assim fornecer energia elétrica para as escolas do campo. 

 

4. Metodologia 

 

A proposta deste projeto configura-se na realização de uma pesquisa 

qualitativa, realizada por meio de estudo de caso, tendo como foco o 

mapeamento e identificação das políticas públicas voltadas para o campo, bem 

como a ocorrência dessas políticas no âmbito das escolas do campo.  

O estudo de caso, conforme Martins (2006), se propõe a compreender 

uma situação de forma criativa e em sua totalidade, ou seja, identificar e 

analisar os vários fatores do caso. Da mesma forma, se procura descrever, 
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discutir e analisar este caso concreto, construindo uma teoria que possibilite 

explicá-lo e prevê-lo. 

Assim, o estudo de caso, enquanto um trabalho de campo, requer 

planejamento que busque subsídios no próprio caso e em bibliografias 

específicas. Nesse sentido, o autor aponta para a importância de se construir 

um protocolo de aproximação envolvendo um conjunto “de códigos, menções e 

procedimentos suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em outro caso 

que mantém características semelhantes ao estudo de caso original” 

(MARTINS, 2006, p 9).  

Com base nisto, configurar-se-ão em técnicas de coleta de dados, 

observações e entrevistas semi-estruturadas, a serem realizadas junto a 

gestores e comunidade escolar. Constituem objeto de investigação as políticas 

públicas, para a Educação do Campo, que estão sendo desenvolvidas na 

escola e quais as impressões da comunidade escolar a este respeito. Serão 

verificadas ainda quais destas ações estão inseridas no âmbito do 

PRONACAMPO e quais entendimentos da comunidade acerca deste 

Programa. 

Após a coleta de dados, essas entrevistas e observações serão 

submetidas à análise de conteúdo. Segundo Franco (2005), esta forma de 

análise implica em um procedimento que tem como ponto de partida a 

mensagem, fazendo inferências sobre qualquer elemento da comunicação, 

seja a fonte, o processo decodificador que resulta na mensagem, o canal de 

transmissão, o receptor ou o seu processo decodificador. 

Nessa perspectiva, quando se parte de uma mensagem procura-se 

indagar sobre “quem” e acerca do “porque” daquele conteúdo, ou seja, 

trabalhamos com o ponto de vista do produtor (FRANCO, 2005, p 21). Assim, é 

através do produtor da mensagem, o entrevistado e suas respostas, enquanto 

elementos da comunicação, que será estabelecida a análise, uma vez que o 

objetivo geral da pesquisa é conhecer e compreender modos através dos quais 

as políticas públicas propostas pelo PRONACAMPO, impactam a comunidade 

escolar. 

Com este estudo, pretende-se constituir uma visão mais ampla acerca 

de quais ações são desenvolvidas na comunidade e o modo como afetam o 

cotidiano social e educacional. Para tanto, será necessário buscar respostas 

para algumas questões adicionais: o que mudou no cotidiano da comunidade 
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escolar após o desenvolvimento destas ações? Quais as potencialidades e as 

limitações destas políticas públicas? Que demandas a comunidade vislumbra 

no âmbito do planejamento de políticas públicas?  

Para desenvolvimento do projeto, cada grupo deverá elaborar seus 

instrumentos de pesquisa: roteiro de observação e entrevista. Em seguida, será 

efetuada a coleta de dados e por fim a análise dos mesmos. O produto final da 

pesquisa será apresentado no formato de relatório, a ser constituído durante o 

Tempo Comunidade e entregue ao final do semestre, com posterior 

apresentação para o grupo de colegas e professores. 

O trabalho deverá ser feito em grupo, com no mínimo dois e no máximo 

quatro integrantes.   

Etapas: 

 

 Identificar na escola referência a ocorrência de execução de políticas 

públicas. Se existir ocorrência, destacar no mínimo uma delas que 

possue(em) vinculo(s) com temáticas abordadas com no mínimo um os 

componentes desse semestre. 

 

Etapa 01 – Elaboração do referencial do projeto 

 Elaborar um texto com aproximadamente 5 páginas sobre a relação 

entre os projetos de desenvolvimento, a educação do campo e as políticas 

públicas, dado destaque para os contextos sociais, econômicos e políticos. Os 

referenciais para a elaboração desse texto estão contemplados nesse projeto e 

nos estudos que serão realizados durante o TU. Recomenda-se a elaboração 

desse texto antes do inicio do TC.   

 

Etapa 02 – Mapeamento das políticas públicas voltadas para a Educação 

do Campo 

Mapear quais e qual os objetivos das políticas públicas voltadas para o 

atendimento da Educação do Campo, no âmbito federal, estadual e municipal. 

Analisar as políticas públicas para a educação do campo e seus impactos no 

contexto escolar, considerando a implementação do PRONACAMPO. Para a 
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realização desse estudo, deverá ser usado como base os referenciais 

abordados durante o TU, e pesquisas bibliográficas sobre políticas publicas 

para a Educação do Campo. Esses referenciais podem ser encontrados na 

nossa biblioteca e nos sítios do Ministério da Educação e Secretaria Estadual 

de Educação.  

 

Etapa 03 – Identificação das políticas públicas numa escola do campo 

Cada grupo deverá escolher uma Escola do Campo onde as atividades 

do projeto serão desenvolvidas. A escola escolhida deverá ser do campo, de 

preferência na comunidade de origem dos estudantes do grupo.  

O grupo deverá elaborar um roteiro para observação e questionamento a 

ser aplicado com a comunidade escolar sobre as políticas públicas vigentes 

naquele contexto social, no âmbito da educação do campo. Os instrumentos 

objetivam conhecer quais recursos são repassados às escolas para: 

infraestrutura, transporte escolar, material didático, formação de professores, 

etc.  

 

Etapa 04 – Analise de uma política pública na escola escolhida 

O grupo deverá buscar conhecer com maior detalhe no mínimo uma 

política pública que esta sendo desenvolvida na escola. O critério para a 

escolha dessa política pública deverá ser a sua relação com os temas tratados 

pelos componentes durante o TU. Deverá ser analisado os efeitos provocados 

por essa política pública na qualidade da educação do campo na escola 

escolhida. Analisar os diferentes tipos de efeitos, relacionados ao contexto 

econômico, social e político da escola e da comunidade. Essa pesquisa pode 

ser feita de diferentes formas, utilizando visitas na escola, análise de 

documentos, observação de fatos e acontecimentos na escola, participação de 

atividades na escola e entrevistas com a comunidade da escola. O roteiro de 

entrevistas poderá ser construindo durante o Tempo Universidade no 

desenvolvimento dos conteúdos do componente de Prática Pedagógica.  

Etapa 05: O que cada componente contribuiu para aprofundar a temática 

do eixo ao longo do semestre? 

 Nesta etapa o grupo deverá descrever o que cada componente do 

semestre contribuiu para o desenvolvimento dos tema do semestre ao longo do 
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semestre, no Tempo Universidade e no Tempo Comunidade. Para isso, o 

caderno de alternância tem uma importância fundamental, pois colabora para o 

processo de resgate dos registros realizados durante os dois tempos e a 

contribuição do aprendizado de cada componente para o entendimento da 

temática do eixo temático.  

 Deste modo, vocês deverão fazer um exercício de descrição de cada 

componente no entendimento e compreensão do eixo temático. Os 

componentes serão os seguintes: 

- CONSTRUINDO CONHECIMENTOS DE QUIMICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL; 

- MOVIMENTOS SOCIAIS E O CAMPO; 

- POLITICAS PUBLICAS E GESTAO EDUCACIONAL; 

- CONSTRUINDO CONHECIMENTOS DE BIOLOGIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL; 

- EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA PARA O CAMPO; 

- CONSTRUINDO CONHECIMENTOS DE FÍSICA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL; 

- PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO II: CONTEXTO 

SOCIOECONÔMICO, SOCIOPOLÍTICO E SOCIOEDUCACIONAL.  

 Essa elaboração deverá ter entre duas e três páginas. 

 

Etapa 06: Análise dos dados coletados e elaboração do relatório final 

Orientados pelo roteiro descrito no apêndice 02, os estudantes deverão 

elaborar o relatório final. Esse trabalho tem como objetivo articular todas as 

informações coletadas, sistematizadas e analisadas pelos integrantes do 

grupo. Para efeitos de desenvolvimento da análise, os estudantes deverão 

utilizar como subsídio as discussões sobre análise de conteúdo, trabalhadas ao 

longo do Tempo Universidade. 

Etapa 07: Entrega e apresentação do trabalho final 

 O trabalho final resultante da execução desse projeto interdisciplinar 

deverá ser apresentado pelo grupo para uma banca que será constituída pelos 

professores das disciplinas do semestre. Para que isso seja possível, o grupo 

deverá entregar o relatório para os professores(as) responsável pela 



22 
 

acompanhamento do TC,  com 15 dias de antecedência da data da 

apresentação.  

Formatação do trabalho 

 

A formatação deverá seguir as normas da ABNT e o Manual de 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UNIPAMPA. O texto deverá ser 

redigido em fonte arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. 

5. Cronograma 

 

Etapas Período 

Etapa 01 Agosto 

Etapa 02 Setembro 

Etapa 03 Outubro  

Etapa 04 Outubro 

Etapa 05 Novembro 

Etapa 05 Outubro e novembro 

Etapa 07 Novembro 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação do desenvolvimento do projeto interdisciplinar será realizada 

de modo formativo e contínuo. O processo de cumprimento das etapas será 

acompanhado pelo professor por meio de orientações sistemáticas que 

culminará com a apresentação do relatório. Este processo será avaliado tanto 

individualmente como em grupo, de acordo com os seguintes critérios: 

 

- Peso do Projeto Interdisciplinar na média final: 2,5 pontos: 

a. Orientador (através de parecer) 

- até 0,25 para participação nos encontros do TC;  

- até 0,25 para integração com a comunidade durante a 

realização do projeto;  

- até 0,5 para cumprimento das etapas do projeto;  
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- até 0,25 para integração com o grupo e dialogo com o orientador 

 

b. Avaliador (professor escolhido pela Comissão de Curso)  

- até 0,25 no quesito atendimento aos objetivos;  

- até 0,25 no quesito contextualização dos dados e conceitos;  

- até 0,5 no quesito integração com o eixo temático e a Educação 

do Campo;  

- até 0,25 na modalidade Integração de Conteúdo. 

 

- Peso da apresentação: 1 ponto:  

- até 0,25 de Organização do Grupo, considerando a contribuição de 

todos os participantes do grupo;  

- até 0,25 em relação a postura pedagógica no momento da 

apresentação;  

- até 0,25 de clareza e objetividade na explanação.  

- até 0,25 no domínio do conteúdo apresentado.  

 

A apresentação do trabalho final deverá ser feito por todos os 

integrantes do grupo.  

 

IMPORTANTE: A participação nos Encontros do Tempo Comunidade compõe 

as atividades do componente que orienta o Projeto Interdisciplinar, como 

também para os demais componentes do semestre. O não comparecimento, 

bem como o não cumprimento das etapas de elaboração do projeto pode 

resultar em reprovação. 

OBS: Recuperação: apenas para aqueles que no dia da apresentação 

estiverem ausentes comprovando motivo relevante por meio de atestado. O 

integrante faltante deverá reapresentar todo o trabalho em data e local que 

será informado no dia da apresentação geral. 
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Apêndice II: Roteiro para elaboração do trabalho final 

 

- Capa; 

- Folha de rosto; 

- Resumo; 

- Introdução;  

- Metodologia; 

- Resultados e discussão: 

 - Etapa 01 – Elaboração do referencial do projeto; 

- Etapa 02 – Mapeamento das políticas públicas voltadas para a Educação do 

Campo; 

- Etapa 03 – Identificação das políticas públicas numa escola do campo; 

- Etapa 04 – Analise de uma política pública na escola escolhida;  

- Etapa 05: O que cada componente contribuiu para aprofundar a temática do 

eixo ao longo do semestre? 

- Etapa 06: Análise dos dados coletados e elaboração do relatório final. 

- Considerações finais; 

- Referências bibliográficas; 

- Anexos. 
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DESCRIÇÃO DO ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO FINAL 

 

- Capa e folha de rosto: vide modelo do Projeto Interdisciplinar. Incluir os 

nomes dos integrantes do grupo 

 

- Resumo (no máximo 100 palavras):  

Estrutura para a elaboração do resumo:  

 

DESCRIÇÃO DO TÍTULO 

 

DISCENTES: 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

ÁREA DE CONHECIMENTO: Educação do Campo 

PALAVRAS-CHAVES: (Relacionar com o eixo de discussão do período 

segundo o projeto pedagógico do curso e com o nome do projeto 

interdisciplinar) 

 

INTRODUÇÃO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOBJETIVOS:(Verbo)Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; METODOLOGIA: É uma 

pesquisa de abordagem pesquisa qualitativa dos dados coletados por meio de 

(Citar as fontes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx; ANÁLISE DOS DADOS: Foram analisados considerando-se a 

contribuição das disciplinas (citar)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Foi possível perceber que (principais pontos) xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: (Citar as principais contribuições) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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- Introdução: até 2 páginas 

 - do que trata o trabalho; 

 - quais são os objetivos; 

 - justificar a relevância pessoal, social e acadêmica; 

- como esta estruturado; 

- descrever as partes que compõe o trabalho. 

- Metodologia: até 2 páginas 

 - como o trabalho foi feito; 

 - quais referências metodológicas foram utilizadas. Caracterizar a(s) 

forma(s) de pesquisa(s);  

 - quais foram as fases de execução; 

 - quais foram os instrumentos que foram utilizados para a coleta de 

dados;  

 - quais foram as informações utilizadas; 

 - como foi  a organização do grupo. 

- Resultados e discussão: 

 - Etapa 01 – Elaboração do referencial do projeto – utilizar referências 

utilizadas durante o TU – até 5 páginas;  

- Etapa 02 – Mapeamento das políticas públicas voltadas para a 

Educação do Campo – utilizar pesquisas no MEC e secretaria estadual de 

educação - até 5 páginas;  

- Etapa 03 – Identificação das políticas públicas numa escola do campo 

– fazer pesquisa de campo na escola escolhida, usando instrumentos de 

pesquisa para entrevistas e observação – até 3 páginas.  

- Etapa 04 – Analise de uma política pública na escola escolhida – 

efeitos sociais, econômicos e políticos na escola e na comunidade da escola – 

até 3 páginas.  

- Etapa 05 - O que cada componente contribuiu para aprofundar a 

temática do eixo ao longo do semestre? 3 páginas. 

- Considerações finais: até 1,5 páginas 
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 - retomada do objetivo – os objetivos do Projeto Interdisciplinar foram 

alcançados; 

 - quais foram os principais desafios e dificuldades; 

 - quais foram os principais ensinamentos individuais e grupal; 

 - descrever outros resultados e discussões promovidas.  

- Referências bibliográficas 

 - inserir todas as referências bibliográficas utilizadas na elaboração no 

relatório.  

 

- Anexos 

 - anexos: entrevistas transcritas (se houver); fotos, figuras e gráficos não 

incorporados no relatório; termo de Consentimento Livre e Esclarecido (se 

houver entrevista); 

 


