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RESUMO 
 

 
Este estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que teve como 
objetivo compreender quais especificidades das práticas pedagógicas caracterizam uma 
escola no campo como do campo. Para tanto, foram realizadas imersões na Escola de 
Ensino Fundamental São Sebastião, localizada em área rural no município de Marcelino 
Ramos/RS, durante 25 dias entre os meses de agosto e dezembro de 2016. Várias foram as 
estratégias utilizadas nesta pesquisa para a produção de dados, tais quais: observação 
participante, conversas em grupos focais com adultos e com crianças, entrevistas semies-
truturadas com famílias e análise documental. Os registros foram feitos em diários de 
campo, com o uso de gravadores de voz digital, capturas fotográficas e filmagens. A aná-
lise dos dados evidenciou ações pedagógicas que favorecem que se viva, no contexto 
pesquisado, uma perspectiva de escola no/do campo, tais como: a reelaboração constan-
te do Projeto Político Pedagógico junto a comunidade escolar propiciando que este seja 
gerador de práticas pedagógicas condizentes com a realidade sociocultural local e com a 
legislação vigente; a intensa parceria entre família e escola; a valorizaç~o das “coisas do 
campo” nas pr|ticas pedagógicas da instituição; e o reconhecimento do brincar como 
possibilitador da construção de significados do campo na escola, a partir de vivências das 
crianças junto de suas famílias e no próprio contexto escolar.  
 
Palavras-chave: práticas pedagógicas; educação no campo; educação do campo; infân-
cias. 



ABSTRACT 
 
 

This work is a qualitative research, defined as study case, whose objective was to unders-
tand which pedagogical specifities characterize a school in the countryside, as from (in 
accordance to) the countryside. For this purpose, immersions were carried out in the São 
Sebastião Elementary School, located in a rural area of Marcelino Ramos/RS, for 25 days 
between August and December/2016. Several strategies were employed in this research 
to produce the presented data, such as: participant observation, focus group discussions 
with adults and children, semi-structured interviews with families and documentary 
analysis. Records were made in field journals, with the use of digital voice recorders, 
photographic captures and filming. Data analysis showed pedagogical actions favoring 
the existence of a school with perspectives in/from the countryside, as: the constant re-
elaboration of the Pedagogical Political Project, with the school community, generating 
pedagogical practices consistent with socio-cultural reality and local legislation; the inten-
se partnership between Family and school; the recognition, in the pedagogical practices 
of the institution, of the "things from the countryside"; and the acknowledgment of pla-
ying, and ludicity, to construct the meaning of the countryside in the school from the ex-
periences of the children, in the school context, and with their families. 
 
Keywords: pedagogical practices; education in the countryside; education from the 
countryside; childhoods. 
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 1. APONTAMENTOS INICIAIS  

 

 

1.1 DA PESQUISADORA 

 

 

Cresci brincando no chão, entre as formigas. 
De uma infância livre e sem comparamentos. 

Eu tinha mais comunhão com as coisas  
do que comparação.  

 (BARROS, 2003, p.187) 

 
 

A escrita desta dissertação está relacionada à minha trajetória pessoal, inspira-

da em lembranças da infância e juventude, e em minha trajetória acadêmica, intensificada 

pelas vivências com professoras1, pesquisadoras e colegas que, assim como eu, foram, e 

ainda são, tocadas pela educação e pelas crianças brasileiras. 

A motivação em pesquisar as crianças que residem e estudam no campo foi 

despertada não apenas por eu ser filha de agricultores familiares e ter vivido a infância e 

adolescência no campo. Reconheço que a minha própria história, que de certa forma está 

implicada no tema que me proponho abordar, não é a maior responsável por me trazer 

até aqui. Penso que foi preciso um movimento da vida para que eu me afirmasse neste 

espaço de pesquisa no contexto rural que, em alguns momentos, me parece tão familiar 

e, em outros, tão estranho por sua ampla pluralidade. 

Considero que o desejo em abordar a temática da educação do campo está vin-

culado, especialmente, a minha participação em dois projetos de pesquisa no período em 

que fui aluna de graduação do Curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul (UFRGS), no período de 2010-2014. No primeiro projeto, atuei como bolsista de 

iniciaç~o científica volunt|ria na pesquisa nacional “Caracterizaç~o das pr|ticas educati-

vas com crianças de 0 a 6 anos residentes em |reas rurais”, (MEC/UFRGS) 2. A experiência 

                                                           
1 Utilizarei o termo no feminino por considerar que foram as mulheres que constituíram a maioria de profis-
sionais que me marcaram na trajetória e que constituem maior contingente de profissionais da educação 
atualmente no Brasil. 
2  Sob orientação da Prof.ª Drª. Simone Santos de Albuquerque.  
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vivida nesta pesquisa, que envolveu principalmente crianças de 0 a 6 anos do campo bra-

sileiro, sensibilizou um reencontro comigo mesma, com aquilo que fui, vivi e experienciei 

na infância.  

Participei da Pesquisa Nacional de forma intensa e procurei aproveitar ao má-

ximo aquela experiência, pois, naquele contexto, observava o trabalho e convivia com 

reconhecidas pesquisadoras da área da Educação Infantil e de Políticas Públicas das cinco 

regiões do país. O estudo nacional articulou pesquisadores, especialistas, consultores, 

representantes de movimentos como, por exemplo, do Movimento Interfóruns de Edu-

cação Infantil do Brasil (MIEIB), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

e da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), visando um diá-

logo para a formulação de políticas públicas para a população do campo.  

As questões da experiência supracitada impulsionaram para que em 2013 fosse 

iniciada a pesquisa “Caracterização do atendimento às crianças de 0 a 6 anos residentes 

em áreas rurais no estado do Rio Grande do Sul/Brasil”, que buscou aprofundar conheci-

mentos sobre a Educação Infantil no/do campo das crianças que residem no estado. Para 

isso, o grupo de pesquisa3 do qual fiz parte no período de 2013-2014, utilizou o banco de 

dados da pesquisa nacional4 e realizou imersões de cunho etnográfico em dois contextos 

de campo: no Assentamento de trabalhadores rurais Integração Gaúcha, na cidade de 

Eldorado do Sul e no quilombo Manoel Barbosa, na cidade de Guaíba. 

No assentamento Integração Gaúcha, quando ainda graduanda do Curso de Pe-

dagogia, tive a oportunidade de ir a campo, conhecer as famílias assentadas, suas histó-

rias e os espaços em que aquelas crianças viviam suas infâncias. Pude conversar com os 

primeiros assentados, com os representantes do movimento social e com a responsável 

pela escola5. Nesta interação, fui sendo levada a perceber as dificuldades pelas quais as 

famílias passaram, e talvez ainda passem, bem como pude conhecer as lutas enfrentadas, 

especialmente pelas mulheres, na construção da escola de Educação Infantil dentro do 

assentamento.  

                                                           
3 Coordenado pela Prof.ª Drª. Simone Santos de Albuquerque, e constituído além de mim por mais três 
bolsistas de Iniciação Científica: Ana Paula Preto Flores, Tamara Rosa e Rayssa Kalind. A pesquisa teve con-
clusão em 2016/2. 
4 O banco de dados foi utilizado com prévia autorização da Coordenadora Geral da pesquisa nacional e 
contou com o apoio do estatístico Gustavo Thomas para a organização dos dados no software SPSS. 
5 As Instituições de Educação Infantil do munícipio de Eldorado do Sul, no período em que foi realizada a 
pesquisa, era organizadas em Unidades de Educação Infantil sendo que, a cada quatro escolas existia uma 
diretora, as outras três eram professoras responsáveis.  
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Minha vivência com as famílias do assentamento, no contexto da pesquisa de 

Iniciação Científica, substanciou também o desenvolvimento do meu Trabalho de Conclu-

são de Curso (TCC) intitulado ““ Oh! Tu nasceu! Vai ter que ir para a escola!”: Perspectivas 

de famílias do campo sobre a obrigatoriedade de matrícula na Educação Infantil”. Neste 

estudo abordei perspectivas de algumas famílias do campo relativas à obrigatoriedade de 

matrícula na Educação Infantil (BOITO, 2014). Entre os objetivos principais estava o de 

problematizar a obrigatoriedade de matrícula neste nível da Educação Básica no contexto 

do assentamento e dar visibilidade à Educação Infantil do Campo.  

Dentre as considerações apresentadas ao finalizar o estudo por meio das entre-

vistas com seis famílias assentadas, reconheci a valorização atribuída à escola de Educa-

ç~o Infantil no contexto em que vivem, e o sentimento de “invas~o” do Estado em seu 

direito de escolha no que versa  a antecipação da obrigatoriedade de matrícula de seus 

filhos na escola. Outro aspecto destacado das entrevistas está relacionado à interpreta-

ç~o dada por duas famílias, de que a Educaç~o Infantil é “local para estudar” e de “se 

preparar para a escola”, referindo-se então a etapa seguinte, o Ensino Fundamental (BOI-

TO, 2014). 

Foi a partir da vivência de pesquisa no assentamento que passei a atentar para 

as crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que frequentavam uma escola ao 

lado da Escola de Educação Infantil. Refletir sobre como estavam sendo as vivências des-

sas crianças “maiores” naquela escola no campo me provocou a pensar sobre as infâncias 

num contexto mais amplo, para além da Educação Infantil. 

 Desse modo, tendo ainda o campo como “fio de ouro” (AUED; VENDRAMINI, 

2012), a presente dissertação tem como foco de pesquisa os Anos Iniciais do Ensino Fun-

damental e não mais a Educação Infantil, que foi minha base de pesquisa em todas as ex-

periências anteriores.  

É importante ressaltar que a escolha por realizar o estudo em uma escola de 

Ensino Fundamental6 localizada no campo incitou sentimentos diversos, ora ligados por 

uma sensaç~o de “abandono” {s crianças pequenas, especialmente os bebês do campo, 

ora, pela compreensão de indissociabilidade entre as duas etapas – Educação Infantil e 

                                                           
6 As razões pela escolha da etapa de Ensino Fundamental serão melhor explicadas no subcapítulo 2.2 - 
Aproximações Exploratórias.  
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Ensino Fundamental – no processo de democratização da educação brasileira e da articu-

lação no que se refere ao trabalho pedagógico (KRAMER, 2006).  

Penso que traçar a rota desta pesquisa, embora neste novo lugar – Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental – é uma continuidade dos estudos e do compromisso que venho 

assumindo nos últimos anos com as crianças, o campo e a educação.  

 

 

1.2 DO TEMA 

 

 

O interesse pelo tema práticas pedagógicas para infâncias no/do campo nasce 

de minhas experiências de pesquisa nas quais o campo sempre foi apresentado por sua 

insuficiência, discriminação e precariedade (ROSEMBERG; ARTES, 2012). Nos mais de três 

anos dedicados a estudar e conhecer crianças e instituições de Educação Infantil no cam-

po poucas foram as “notícias” de experiências de pr|ticas pedagógicas centradas em 

uma perspectiva no/do campo para as crianças.  

Em reuniões, encontros temáticos e seminários de pesquisa eram recorrentes 

informações sobre a falta de escolas no campo, o fechamento das escolas7 ainda existen-

tes (SILVA, 2015; ALBUQUERQUE, 2011), a não interlocução da escola com as necessidades 

e interesses dos sujeitos e a desvalorização dos conhecimentos e saberes do contexto 

cultural do campo (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 2002).   

Diante disso, sentia falta de conhecer práticas pedagógicas com e para as crian-

ças do campo em que fossem reconhecidas e valorizadas as identidades culturais das cri-

anças que lá residem, estudam e vivem suas infâncias, do modo como legitimam as Dire-

trizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do Campo:  

 

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferen-
ças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido 
nos artigos 23,26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do 
campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de 
gênero, geração e etnia. (BRASIL, 2002, grifos meus). 

                                                           
7 Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a partir dos dados do Censo Escolar 2014, só 
naquele ano mais de 4.000 escolas do campo foram fechadas. Ainda, nos últimos quinze anos esse número 
ultrapassa o montante de 37.000 unidades fechadas.  
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Também lamentava o escasso compartilhamento de experiências no sentido ex-

presso nas Diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo: 

 

Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável apoio pe-
dagógico aos alunos, incluindo condições infra-estruturais adequadas, bem co-
mo materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de 
lazer e desporto, em conformidade com a realidade local e as diversidades dos 
povos do campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2008, grifos meus). 

 

Por isso, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS), estabeleci como meta conhecer 

uma escola para realizar a pesquisa de mestrado na qual as práticas pedagógicas desen-

volvidas se aproximassem desse cenário de consonância com as produções legais e con-

ceituais referentes às especificidades do campo.   

Ansiava conhecer uma instituição que atendesse crianças onde se vivesse o sen-

tido de educação no e do campo como apresentado por Kolling, Cerioli e Caldart (2002): 

 

[...] No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem di-
reito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vincu-
lada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. (2002, p. 18, grifos 
meus). 

 

Decidir por pesquisar práticas pedagógicas nesta perspectiva, de respeito e le-

gitimação de direitos, vai ao encontro de mostrar outra história de educação do campo, 

como propôs Arroyo (2012). Uma história em que a educação do campo, especificamente 

nas vivências escolares das crianças, não esteja vinculada à negação da cultura, a concep-

ções de atraso e ignor}ncia ou a uma “criança abstrata, sem contexto” (SILVA, PASUCH; 

SILVA, 2012). 

Inúmeras vezes repensei meu tema. Receei que fosse demasiadamente ousado 

ou que soasse “rom}ntico” demais buscar por uma escola no campo que tivesse uma 

prática pedagógica interessante no universo social em que se insere. No entanto, pulsava 
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em mim o desejo de conhecer outra maneira de realizar práticas pedagógicas, diferente 

das que têm sido apresentadas na maioria dos trabalhos acadêmicos8.  

 

 

1.3 DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação insere-se na Linha de Pesquisa Estudos sobre Infâncias 

do PPGEDU/UFRGS e se construiu em torno da seguinte questão: “O que caracteriza as 

práticas pedagógicas realizadas em uma escola situada no campo como especificamente 

do campo?”. Diante disso, busquei compreender quais especificidades das práticas peda-

gógicas configuram uma escola no campo como do campo, a partir de uma investigação 

em uma instituição que atende crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Fernandes, Cerioli e Caldart (2011) no texto apresentado na Primeira Conferên-

cia Nacional “Por uma educaç~o b|sica do Campo” destacam que “[...] existe quase um 

vazio em relação a propostas pedagógicas que tomem o campo como referência” (p.52), 

e consideraram ainda que: 

 

A escola pode ser parte importante das estratégias de desenvolvimento rural, 
mas para isso precisa desenvolver um projeto educativo contextualizado, que 
trabalhe a produção do conhecimento a partir de questões relevantes para a in-
tervenção social nesta realidade. (2011, p, 52-53, grifos meus). 

 

Nesse contexto, entendendo a importância de práticas pedagógicas contextua-

lizadas para a educação do campo e reconhecendo a pouca quantidade de pesquisas aca-

dêmicas que têm sido realizadas neste viés de investigação, é que se coloca a contribui-

ção deste estudo.  

O conceito de prática pedagógica está compreendido nesta dissertação como 

prática realizada a partir de uma reflexão crítica e consciente, com intencionalidade para 

atender a expectativas solicitadas/requeridas por determinada comunidade social 

(FRANCO, 2012, 2014). Ainda apoiada nesta autora compreendo que :  

                                                           
8 Abordarei essa questão no subcapítulo 2.1 Revisão Bibliográfica - Estudos sobre as práticas pedagógicas 
para as infâncias do/no campo. 
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Nestas perspectivas é que as práticas pedagógicas enfrentam, em sua constru-
ção, um dilema essencial: sua representatividade e seu valor advêm de pactos 
sociais, de negociações e deliberações com um coletivo. Isto é, elas se organi-
zam e se desenvolvem por adesão, por negociação ou ainda por imposição. 
(FRANCO, 2012, p.154, grifos meus). 

 
O (re) conhecimento de práticas pedagógicas que contemplassem as especifi-

cidades do campo na EMEF9 São Sebastião pautou-se, especialmente, no modo como são 

referidas na legislação nacional vigente, especialmente nas: Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2002); Diretrizes Complementares 

Normas e Princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 

Educação Básica do campo (BRASIL, 2008); Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensi-

no Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010). 

O presente estudo consiste em uma pesquisa qualitativa, uma vez que a mesma 

vem sendo considerada “[...] excelente para analisar as formas reais e existentes que as 

pessoas ou as organizações est~o usando para funcionar” (STAKE, 2011). O método de 

pesquisa utilizado é o estudo de caso, que segundo Fonseca: 

 

[...] pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida co-
mo um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma 
unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma de-
terminada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 
pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo como ele o perce-
be. (2002, p.33). 

 

A escolha pelo estudo de caso deve-se também à possibilidade de utilização de 

diferentes técnicas de produção de dados que podem ser usadas nesta metodologia, tais 

como observações, entrevistas, grupos focais, fotografias, análise de documentos entre 

outros. Nesse sentido, ao longo da investigação com as ações da pesquisa visei: 

 

 Contextualizar como foi se constituindo a educação no/do campo na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental  pesquisada;  

 Identificar práticas pedagógicas que considerem o contexto do campo 

no cotidiano na escola; 

                                                           
9 O termo EMEF é a abreviação de Escola Municipal de Ensino Fundamental e nesta dissertação será referi-
do para identificar a escola em que realizei a pesquisa.  
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 Conhecer como professores, crianças e famílias avaliam o desenvolvi-

mento de propostas vinculadas a educação do campo naquele contexto; 

 Analisar como as práticas pedagógicas realizadas na instituição se rela-

cionam com a legislação vigente e com os documentos normativos e orienta-

dores vinculados a Educação no/do Campo. 

 

Houve também, inspirada em Zago, Carvalho e Vilela (2011) e nas discussões em 

eventos da área da educação, uma grande preocupação em dissertar sobre os processos 

da pesquisa, para que os leitores acompanhem os percursos e entendam decisões e en-

caminhamentos do trabalho realizado. Tal consideração visou minimizar um dos proble-

mas recorrentes de pesquisas qualitativas de que: 

 

[...] os pesquisadores geralmente não apresentam os processos dos quais as 
conclusões foram alcançadas. O pesquisador deve tornar essas operações claras 
para aqueles que não participam da pesquisa, através de uma descrição explícita 
e sistemática de todos os passos do processo, desde a seleção e definição dos 
problemas até os resultados finais pelos quais as conclusões foram alcançadas e 
fundamentadas. (GOLDENBERG, 1998, p.48-49). 

 

Deste modo, esta dissertação é apresentada seguindo a ordem de aconteci-

mentos da pesquisa, o que poderá ser percebido na forma como estão organizados os 

capítulos.  

O primeiro capítulo começa com alguns apontamentos iniciais vinculados a 

pesquisadora, ao tema e a pesquisa. Nesta parte, além da minha trajetória pessoal, evi-

dencio alguns conceitos principais que ajudaram a construir a dissertação, assim como a 

questão principal e os objetivos gerais da pesquisa.  

No segundo capítulo a ênfase é dada aos processos de pesquisa vividos na fase 

exploratória. O capítulo está dividido em dois momentos: o primeiro trata da revisão bi-

bliográfica realizada a partir de duas revisões de bibliografias recentemente publicadas 

sobre o tema; e o segundo, de duas aproximações exploratórias ao lócus escolhido para a 

realização deste estudo.   

No terceiro capítulo apresento o local onde se realizou a pesquisa, com infor-

mações sobre o município e a escola, buscando contextualizar como foi se constituindo a 

educação no/do campo na EMEF São Sebastião. 
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O quarto capítulo tem como finalidade expor e potencializar reflexões sobre o 

processo metodológico de trabalho de campo, realizado com os três grupos participantes 

da pesquisa: professoras, crianças e famílias.  

No quinto capítulo compartilho as práticas pedagógicas realizadas na EMEF São 

Sebastião, bem como as análises construídas a partir do processo empírico e teórico des-

ta pesquisa.  

Finalmente, no sexto capítulo apresento alguns apontamentos finais sobre a 

trajetória de pesquisa e busco sintetizar algumas considerações a partir do estudo reali-

zado. 
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 2. PROCESSOS DA PESQUISA I – FASE EXPLORATÓRIA 
 

 

Neste capítulo, a intenção é apresentar a fase exploratória da pesquisa, que foi 

crucial para a projeção do tema, dos objetivos e da definição do local em que se realizou a 

pesquisa, indo ao encontro, portanto, do que apresentou André (2009):  

 
A fase exploratória é o momento de definir a(s) unidade(s) de análise - o caso, 
confirmar ou não as questões iniciais, estabelecer os contatos iniciais para en-
trada em campo, localizar os participantes e estabelecer mais precisamente os 
procedimentos e instrumentos de coleta de dados. (p.67). 

 

Para Quivy e Campenhoudt (1995), o trabalho exploratório se constitui da reali-

zação de leituras e das coletas de informações por meio de entrevistas, documentos e 

observações. Vinculado ao entendimento dos autores supracitados, nesta dissertação a 

fase exploratória está dividida em duas partes: primeiro, a revisão bibliográfica que foi 

fundamental para contextualizar o problema dentro da área de estudo (ALVES-MAZZOTI, 

2006, p.26); segundo, as aproximações exploratórias realizadas através da participação 

do Seminário Municipal de Educação de Marcelino Ramos (2015), e, posteriormente, da 

visitação às escolas municipais localizadas no campo (2016). 

Importante assinalar que foi na fase exploratória que evidenciei os primeiros 

obstáculos para a realização do estudo. Esta etapa exigiu importantes decisões, especi-

almente no que se refere às definições do local e dos participantes da pesquisa. Neste 

sentido, bastante influenciada por Becker (1992) e Goldenberg (1998), optei por explicitar 

no decorrer dos próximos subcapítulos, e em toda a dissertação, sobre os limites das es-

colhas feitas e os “(des) caminhos” percorridos na realizaç~o do estudo, com o desejo 

que a exposição seja útil para futuras pesquisas. 
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2.1 REVISÃO BIBLOGRÁFICA – ESTUDOS SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 

INFÂNCIAS NO/DO CAMPO 

 

 

Para a revisão bibliográfica decidi apoiar-me em dois estudos recentes que já 

realizaram levantamento de produções acadêmicas associadas a práticas pedagógicas 

para infâncias no e do campo: o primeiro, realizado em uma das ações da Pesquisa Nacio-

nal “Caracterizaç~o das pr|ticas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em 

|reas rurais” (MEC/UFRGS), por Silva et al. (2012), tratando especificamente de um levan-

tamento sobre Educação Infantil oferecida à crianças residentes em área rural; o segun-

do, a Tese de Doutorado defendida por Franciele Clara Peloso (2015), na Universidade 

Federal de São Carlos - UFSCar, que buscou mapear as produções acadêmicas brasileiras 

sobre a infância no e do campo. 

O levantamento realizado por Silva et al (2012) dedicou-se a analisar trabalhos 

realizados em Universidades entre os anos de 1996 a 2011. No estudo foram considerados 

oitenta trabalhos relacionados à temática específica da Educação Infantil em área rural, 

indexados em doze10 bases e portais diferentes. Após leitura destes trabalhos foi possível 

reconhecer 21 relacionados a práticas pedagógicas11 voltadas as crianças do campo, sendo 

2 teses, 17 dissertações e 2 artigos. 

Peloso (2015), visando contemplar as produções acadêmicas brasileiras sobre 

infâncias no e do campo, realizou um mapeamento com marco temporal entre 2002 e 

2013, considerando cento e três trabalhos12 separados em duas categorias: Categoria 1 

“Inf}ncias do e no campo” e Categoria 2 “Dimens~o Pedagógica voltada para a infância 

do e no Campo”. Foram considerados para an|lise nesta revis~o bibliogr|fica os cinquen-

ta trabalhos acadêmicos elencados na Categoria 2. 

                                                           
10 As bases/ portais considerados foram os seguintes: Banco de teses e dissertações da Capes e IBICT- Insti-
tuto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; banco de dados da USP-DEDALUS; UNESP-ATHENA e 
UNICAMP; biblioteca da Fundação Carlos Chagas; portais da BVS-PSI-BVS psicologia ULAPSI Brasil e BVS-
SAÚDE; Biblioteca Nacional; Portal de Periódicos da Capes e Portal da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Educação ANPED.  
11Na parte II do relatório, elaborado por Silva et al. (2012), são apresentados resumos dos 75 trabalhos con-
siderados (5 não estavam on-line e por isso não foram resgatados). Em minha revisão elenquei 21 trabalhos 
para a categoria práticas pedagógicas.  
12 As bases/ portais considerados foram os seguintes: Banco da Capes, Domínio Público, Scielo, acervos de 
programas de Pós-Graduação em Educação com conceitos 5,6 e 7 pela CAPES (totalizando 24 instituições), 
e o Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação ANPED. 
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A partir da leitura de algumas partes da bibliografia apontada por Peloso, tais 

como objetivos, contexto e resultados, pude considerar 6 teses, 14 dissertações e 8 arti-

gos diretamente relacionados a problemática a que me propus investigar. A diminuição 

do número de trabalhos entre a interpretação da pesquisadora e a minha (diferença de 22 

trabalhos) justifica-se em virtude de que a autora considerou neste montante também os 

trabalhos que classificou como pertencentes às duas categorias que havia elencado para 

a sua análise.  

Destaco ainda, que considerei em minha revisão não unicamente os trabalhos 

em que o termo práticas pedagógicas estivesse posto como tema explícito, principal ou 

que aparecesse nas palavras-chaves. A decisão justifica-se por entender que em ambas as 

perspectivas - Silva et al. e Peloso - fica compreendido que as práticas pedagógicas se 

compõem de um processo mais complexo entrelaçando-se em outros elementos que 

compõem o sistema escolar, como Projeto Político Pedagógico, infraestrutura, materiais 

pedagógicos, gestão, calendário, alimentação, formação de professores, transporte esco-

lar, entre outros.  

Tampouco me detive em localizar pesquisas estritamente ligadas a experiências 

similares ao contexto de campo que foi meu lócus de pesquisa neste trabalho, ou seja, 

comunidade de agricultores familiares. Ousei ampliar a dimensão da revisão bibliográfica 

por entender a importância de fomentar reflexões sobre as práticas pedagógica do maior 

número de populações do campo possíveis.  

Especificamente sobre os estudos analisados, o corpus final desta revisão bibli-

ográfica constituiu-se da leitura de partes de 49 trabalhos, sendo: 8 teses, 31 dissertações 

e 10 artigos. As áreas de estudo em que foram desenvolvidos os trabalhos que compõem 

esse corpus, concentram-se na sua quase totalidade em Pós-Graduações de Educação, 

sendo constatados somente 4 trabalhos de outras áreas: História Social, Teoria e Pesquisa 

do Comportamento, Desenvolvimento Regional e Extensão Rural e Agrícola.  

As populações rurais representadas nos estudos relacionados às práticas peda-

gógicas para infâncias do campo foram: assentados (11)13, comunidades rurais (11), comu-

nidades indígenas (9), comunidades negras/quilombolas (9), comunidades ribeirinhas (6), 

                                                           
13  Neste subcapítulo os números entre parênteses referem-se ao número de trabalhos analisados em cada 
uma das populações rurais.  
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comunidade do campo (2) e, escola urbana14 (1). É importante assinalar que conforme o 

art. 1º da resolução nº 2, de 28 de abril de 2008: 

 

Art. 1º A educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação Profissional 
Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendi-
mento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida - 
agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assen-
tados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e ou-
tros. (MEC/CNE/CEB, 2008, p.1, grifos meus). 

 

Na revisão bibliográfica realizada, foi possível identificar que algumas popula-

ções não apareceram nas pesquisas contempladas nesta revisão, a saber: caiçaras, extra-

tivistas e pescadores artesanais. Nesta análise também identifiquei que houveram popu-

lações que se sobressaíram, como foi o caso dos assentamentos e das comunidades ru-

rais.  

No apêndice A – Organização da revisão bibliográfica – apresento uma tabela 

síntese dos trabalhos considerados nesta revisão com a seguinte sistematização: 1) Autor 

e título do trabalho; 2) Categorização: tese, dissertação ou artigo; 3) Área de desenvolvi-

mento do estudo; 4) Ano; 5) Universidade/Estado e; 6) Foco do local de pesquisa.  

 

 

2.1.1 Nas escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

 

 

Entre as pesquisas consideradas, a partir de Silva et al. e Peloso, os estudos re-

lacionados aos assentados e acampados da reforma agrária discutiram sobre: propostas 

pedagógicas desenvolvidas pelos educadores nas escolas implantadas no assentamento 

(SILVA, 2008; BORBA, 2008; SOUZA e SANTOS, 2007; FERNANDES, 2008; GARCIA, 2009; 

ALVES, 2011; JORDÃO, 2012); o processo de construção do Projeto Político Pedagógico 

(COSTA, 2010); os sentidos que as crianças assentadas dão à escola (YAMIN e MELLO, 

2010; ARENHART, 2005); e as cirandas infantis (BIHAIN, 2001; ROSSETO, 2009).  

                                                           
14 Tal estudo foi considerado uma vez que analisa como as práticas pedagógicas da escola urbana (des) 
considera o grande número de alunos vindos de área rural.  
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Inicio apresentando o artigo elaborado por Souza e Santos (2007), no qual os 

autores revelam dados de seu estudo realizado na classe multisseriada15 no assentamento 

Rio D`areia de Cima/PR, que teve como objetivo aprofundar as discussões do campo a 

partir da análise da prática do professor. Nestas circunstâncias, os autores consideram 

que no local de pesquisa: 

 

[...] a prática do professor não está dicotomizada da realidade socioeconômica 
dos seus alunos, havendo a preocupação com a formação humana. O professor 
vive o desafio de planejar os conteúdos e metodologias, tendo em mente as ex-
periências e necessidades das crianças assentadas. Ele demonstra a atitude de 
compromisso social com as crianças e produção de conhecimentos na classe 
multisseriada. (2007, p. 211). 

 

A partir da leitura do artigo pude identificar que tais considerações dos autores 

estavam pautadas em duas situações principais: o cuidado que o professor demonstrava 

ao horário de início das aulas – 7h30 min a.m. – entendendo a distância percorrida por 

seus alunos e considerando que podem ocorrer imprevistos devido às condições climáti-

cas; e as explicações dos conteúdos a partir de exemplos com materiais simples e do co-

tidiano dos alunos, “[...] que possibilitam a eles apreender o novo conhecimento de acor-

do com suas experiências de vida” (SOUZA; SANTOS, 2007, p. 219). 

Por outro lado, os autores também apresentam a partir da sua inserção em 

campo que os: 

 

[...] alunos não possuem uma identidade construída dentro do movimento soci-
al. Podem ter sido educados com valores que permeavam a formação militante 
de seus pais, todavia, não comportam na sua mentalidade um valor revolucioná-
rio. Após a estruturação do assentamento, o MST distanciou suas atividades, a 
fim de atender outras famílias em situação de acampamento, até que de forma 
definitiva não há mais a ação direta do MST no assentamento e na escola. (2007, 
p.223). 

 

Diante disso, Souza e Santos (2007) registraram a pouca participação das famí-

lias no contexto da escola. Nas entrevistas com os assentados, os autores identificam a 

desarticulação que aconteceu desde a construção inicial da escola, quando havia eventos 

com as famílias e comunidade, jogos, encontros de clube de mães em que acontecia a 

                                                           
15 Classes/ Turmas multisseriadas s~o definidas por Janata e Athaia (2015, p.2) como: “[...] uma forma de 
organização escolar em que alunos de diferentes idades e tempo ou níveis de escolarização (o que 
conhecemos por série) ocupam uma mesma sala de aula, sob a responsabilidade de um mesmo professor”. 
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produç~o de artesanatos, cultos religiosos “construindo um sentimento de unidade e 

beneficiando o assentamento em seu todo, principalmente na escola” (SOUZA e SANTOS, 

2007, p.222).  

O distanciamento da família e da comunidade na prática pedagógica em assen-

tamentos também foi apresentado por Borba (2008), em sua pesquisa em uma escola em 

Alagoas/AL. Acrescido a esse fato, o autor expõe a respeito da prática pedagógica que:  

 

Ouvia-se da turma relatos que revelavam, antes de tudo, uma prática educativa 
tradicional, conteudista, fundada em posturas opressoras e excludentes, disso-
ciadas das reais necessidades dos sujeitos que a constituem [...] O cotidiano es-
colar revelava-se inacreditável pelos problemas que surgiam e que pareciam co-
muns e naturais às pessoas que faziam parte daquele ambiente, fazendo com 
que aquele contingente de pessoas que procuravam a escola no sentido de 
aprender e melhorar suas vidas saísse com pouco ou nada de experiências signi-
ficativas. (2008, p. 11). 

 

Contrapondo-se a esta experiência de não identidade das crianças ao contexto 

onde vivem constatada nas duas pesquisas anteriores, a Ciranda Infantil Itinerante Ana 

Dias, que atendia crianças de 0 a 10 anos há mais de uma década, foi trazida à discussão 

por Rosseto (2009). A ciranda, que foi lócus da pesquisa e que estava localizada em Itape-

va/SP no período da pesquisa, tinha o trabalho docente responsabilizado a duas educado-

ras associadas à cooperativa com formação escolar de 7º série e 2º ano do Ensino Médio.  

Rosseto (2009) destacou no contexto estudado: a flexibilidade do calendário, 

respeitando os tempos de colheita quando as famílias precisam ficar mais tempo no tra-

balho, e então as crianças passavam a poder ficar em tempo integral na proposta; o uso 

de materiais reciclados e da natureza para a realização das atividades; o espaço de discus-

são e formação dos sem-terrinhas, entre outras.  

Para Rosseto a Ciranda, como possibilidade educativa, permite que as crianças 

desde pequenas se engajem na luta pela terra não só na conquista para si, mas também 

para o grupo, tornando-se um lugar de construção de coletivo infantil onde aprendem a 

compartilhar a vida em comunidade e multiplicar as vitórias coletivas: 

 

Em meio a todo esse processo, emergem as crianças sem-terra, enquanto sujei-
tos que constroem sua participação histórica na luta pela terra e que desenvol-
vem e assumem o sentido de pertença a esta luta, enquanto crianças do campo. 
Isto veio a revelar que as Cirandas Infantis, enquanto experiências de educação 
não formal apresentam elementos significativos, da realidade do campo, que 
podem contribuir a se pensar questões como: a des-re-construção da noção de 
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criança do campo; a relação entre educação, política e construção de sujeitos 
históricos; políticas públicas de Educação Infantil do Campo numa perspectiva 
emancipatória. (ROSSETO, 2009, p. 181). 

 

Bihain (2001), que também realizou seu estudo em uma ciranda, acompanhou 

um acampamento - na cidade de Viamão/RS - até se tornar, posteriormente, um assenta-

mento, e compreendeu a experiência sob outra perspectiva. Para a pesquisadora, embora 

muito importante, a ciranda infantil não era percebida como por uma função específica 

de Educação Infantil, e sim como um trabalho como qualquer outro no assentamento, o 

que não dava conta das especificidades e necessidades das crianças pequenas.  

A pedagogia da alternância, que intercala atividades didáticas entre escola e 

campo, se alia a esta perspectiva de propostas com o intuito de “superar o sistema ina-

dequado { realidade do camponês”, e foi objeto de estudo de Jord~o (2012). A escola 

estudada pelo pesquisador, no estado da Bahia, propõe ações educativas fundadas em 

princípios de Paulo Freire, organizadas de modo que as crianças alternavam em 30 dias na 

escola e 30 dias colocando em prática as aprendizagens em suas casas. 

Silva (2008), em sua pesquisa realizada em um assentamento rural em São Pau-

lo, manifestou por sua vez que, o MST não tem sua luta limitada a conquista de terra. A 

autora apresenta que, dentre outros aspectos. a escola pública também fazia parte de 

suas reivindicações. Essa evidência também foi apontada no estudo de Yamin e Mello 

(2010). As famílias entrevistadas por Silva (2008) esclareceram que o desejado, no entan-

to, não se trata de uma educação instrumental, mas sim com:  

 

[...] propostas pedagógicas que sejam condizentes com as experiências de vida e 
demandas dos assentados e que possam qualificar a luta pela reforma agrária, 
de modo a incorporar os desafios contemporâneos de crítica à produção basea-
da na monocultura, às tecnologias inadequadas ao meio ambiente, à soberania 
alimentar [...]. (2008, p.205). 

 

Por outro lado, dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 

um município do interior do Rio Grande do Sul, Garcia (2009) nos revela, a partir de uma 

entrevista com um professor, uma perspectiva distinta: 

 
Diante dos princípios da proposta de educação do MST, está a necessidade de se 
ter uma relação dos setores com a escola, perpassando pela reflexão sobre o 
trabalho e a militância. Então, quando perguntamos se os alunos dessa escola 
passavam por um trabalho pedagógico próximo a esse princípio, o professor 
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“A” nos relatou que isso se trata de outro desafio, o qual eles precisam superar. 
Pois, segundo o professor, é difícil até entender como os pais (assentados) que-
rem que seus filhos venham para a escola e aprendam aquilo que as crianças da 
cidade aprendem. A escola se esforça para fazer um currículo diferenciado, pre-
ocupando-se em fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, com o ob-
jetivo de que seja uma escola do campo, afirma o professor “A”, salientando 
que, com o passar do ano letivo, percebe-se o anseio dos pais, que, quando são 
chamados para reuniões, manifestam o desejo de que seus filhos aprendam o 
“trivial”, ou seja, o mesmo aprendizado da escola da cidade [...]. (2009 p. 96-97). 
 

A preocupação dos pais, apresentada pelo professor entrevistado acima, não é 

vivenciada nas entrevistas realizadas por Fernandes (2008) em seu contexto de pesquisa 

em um assentamento em Governador Valadares/MG, onde a educação está pautada na 

pedagogia da terra ou pedagogia do MST. A pesquisadora evidencia uma realidade esco-

lar aprofundada na ideologia do movimento onde as professoras, que são assentadas, 

procuram propor a continuidade de sua realidade social junto a participação dos pais e 

demais assentados.  

Tal proposta também foi registrada no estudo desenvolvido por Alves (2011) a 

respeito das práticas de letramento em um assentamento em Pernambuco. Neste local, a 

ideologia do MST esteve implicada possibilitando a realização de práticas de letramento 

e, ao mesmo tempo, a reflexão sobre ideias, valores e atitudes no contexto local. 

A Pedagogia do MST foi salientada na pesquisa de Arenhart (2005), realizada no 

assentamento Conquista da Fronteira em Santa Catarina. Para a pesquisadora, os “sem-

terrinhas” – como eles próprios se denominam – s~o “crianças em movimento” e “[...] 

apresentam já uma identidade de luta, dignidade e confiança no presente e no futuro, 

resultados de uma inserção em movimento social que produz essa força no interior de 

seus processos educativos” (2005, p.5).  

Finalizo este subcapítulo corroborando com as considerações trazidas por Cos-

ta (2010), em seu estudo realizado em um assentamento na Paraíba, de que “Uma educa-

ção transformadora necessita estar centrada na vida da comunidade. As culturais locais e 

seus valores devem ser ponto de partida para a reflexão e o aprendizado” (2010, p. 79). 
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SÍNTESE: Diante da análise é possível considerar que os estudos vinculados às práticas 

pedagógicas das escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apresenta-

ram práticas, de modo predominante, com relação conteudista e distantes da realidade 

das crianças. Experiências com práticas pedagógicas, gestão e calendário mais articula-

das à realidade local foram encontradas em algumas escolas onde é vivida a pedagogia 

da alternância e as cirandas infantis ou nas quais as docentes eram professoras assenta-

das do MST. A pouca participação da família e da comunidade pôde ser constatada de 

modo recorrente nos estudos analisados. Em contrapartida, as famílias quando ouvidas 

nos estudos destacaram que desejam propostas pedagógicas que considerem o contex-

to de vida dos assentados. 

 

 

2.1.2 Nas escolas das comunidades rurais 

 

 

No contexto das comunidades rurais,16 os estudos discorreram sobre: a forma 

como se desenvolvem as atividades pedagógicas e suas relações com o espaço rural 

(BLAKA, 2010; LIMA, 2008; REIS, 2009); a restrita oferta de formação continuada aos do-

centes do meio rural (COELHO, 2010; SOUZA, 2006); o currículo específico (FONTANA, 

2006; CAVALCANTE, 2011); as concepções das crianças de Educação Infantil sobre a escola 

do campo (PAMPHYLIO, 2010); e a importância das escolas multisseriadas nas comunida-

des rurais (BAYER, 2007; FONSECA, 2008). 

A partir da revisão feita neste eixo, ficou evidenciado no estudo desenvolvido 

por Blaka (2010) no município de Canoinhas/SC que, mesmo com as iniciativas em nível 

nacional desenvolvidas a partir de 1990, a educação para as crianças de área rural ainda 

apresenta desafios. O estudo que a pesquisadora desenvolveu, em treze unidades escola-

res rurais, buscou identificar estratégias do município para “[...] implantar a escola do 

campo de qualidade e a sua integração ao desenvolvimento social, político e educacio-

nal” (2010, p.16). Para a pesquisadora: 

                                                           
16 Considerou-se neste eixo de an|lise por “comunidade rural” os trabalhos que tratavam de escola rural – 
meio rural – área rural - comunidade rural.  
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Os desafios a serem superados são muitos, no que diz respeito aos educadores 
do campo, porém há avanços e pontos positivos que favorecem as perspectivas 
de se chegar à qualidade de ensino. Um deles é a formação acadêmica dos pro-
fessores, 90,9% possui qualificação adequada para atuar como professores são 
habilitados com magistério, graduados e pós-graduados na área educacional fa-
vorecendo o entendimento na contextualização das questões educacionais 
(2010, p.115). 

 

Além da formação inicial acadêmica, com caráter positivo no caso de Canoinhas, 

a formação continuada também foi enfatizada como primordial nos estudos desenvolvi-

dos por Coelho (2010) e Souza (2006). No estudo de Coelho, desenvolvido com professo-

ras de Educação Infantil que atuam no meio rural do município de Itaberaba/BA, a narrati-

va da professora Deise17 traz apontamentos que nos ajudam a compreender a importân-

cia de uma formação específica e contínua aos docentes que atuam nas escolas localiza-

das em área rural: 

 

[...] a criança ela faz muito do que se dita ainda pra ela. Eu acho que ainda o tra-
balho que é feito no meio rural, que eu digo como profissional, que a gente ain-
da está muito... muito ligado a tudo isso que traz para gente, que vem daqui (se-
de do município) para lá (Vila São Vicente). Então, eu não posso te dizer, se eu te 
dizer hoje que a gente faz, que a gente produz a cultura deles lá, não é verdade. 
A gente ainda leva o que tem de possibilidade aqui para lá. Então, as crianças 
ainda vivem muito o que a gente leva daqui pra lá. Ainda não consigo é... modifi-
car isso. Ainda não tenho essa capacidade de modificar isso. Quando eu te digo 
dessa consciência do meio rural que é diferente do meio urbano eu já sei que is-
so existe, mas ainda não consegui fazer esta mudança. Eu não consegui ainda 
fazer esta mudança. (Excerto da entrevista narrativa concedida pela professora 
efetiva Deise, em 2009 apud COELHO, 2010, p. 159). 

 

A falta de investimentos dos órgãos públicos em propostas de formação conti-

nuada também foi mencionada pelas professoras que participaram da pesquisa de Coelho 

(2010). A síntese do estudo de Souza (2006), que embora tenha tido como objetivo cen-

tral compreender o que as crianças de 5 anos apontavam como qualidade na pré-escola, 

também registrou sobre a “import}ncia de uma política de formaç~o inicial, continuada, e 

uma reflexão sobre o fazer pedagógico” (2006, p. 9). Para a pesquisadora: 

 

É preciso trabalhar um olhar reflexivo no professor, para que diante dos desafios 
que a realidade lhe impõe possa buscar alternativas para melhorar sua prática. 

                                                           
17A pesquisadora explica no decorrer do trabalho que todos os nomes dados às professoras, sujeitos da 
pesquisa, são fictícios.  
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Pensar sobre a prática para iluminar uma nova prática, ação que exige, para além 
de um esforço individual, um compromisso compartilhado pelos educadores que 
atuam nessa etapa. E o eixo agregador desse esforço coletivo constitui-se a pro-
posta pedagógica. (SOUZA, 2006, p. 96-97).  

 

Nessa mesma direção de alternativas para melhorar a prática, Fontana (2006) 

investigou como as professoras de três escolas rurais do município de Rio Negro/PR vêm 

percebendo o currículo da escola rural, especificamente o currículo de matemática. Fun-

damentando a ideia sobre o currículo, a pesquisadora corrobora com Whitaker e Antu-

nassi (1993) no sentido de que as escolas devem ser “[...] encarregadas de construir o seu 

currículo a partir das especificidades do meio, estabelecendo uma ponte sólida entre a 

cultura da criança e a cultura escolar” (WHITAKER; ANTUNIASSI, 1993, p.28 apud FONTA-

NA, 1993, p.40). 

Ainda relacionado ao currículo, o estudo realizado por Reis (2009) em uma es-

cola rural no interior da Bahia expõe sobre a importância de que: 

 

 [...] a reorientação curricular não pode ser entendida apenas no âmbito de al-
gumas disciplinas consideradas mais próximas do contexto entre si, mas em to-
das as áreas do conhecimento. Esse é um esforço que deve ser empreendido no 
sentido de reverter o processo educacional, marcado pela explicita barreira da 
fragmentação e assepsia dos conhecimentos e saberes diversos, que também 
pode ser considerado contextualizado, mas numa perspectiva de exclusão de 
conteúdos locais. (2009, p. 249). 

 

Pamphylio (2010), no estado do Amapá, identificou que, apesar de que na esco-

la onde realizou seu estudo existiam “[...] projetos (no papel) que contemplam saberes, 

valores da comunidade, e proximidade com o que se pensa para educação do campo, 

todavia, esbarra em dificuldades de execuç~o” (2010, p.143). Em seu estudo, a pesquisa-

dora ouviu um grupo de crianças da Educação Infantil que destacaram o quanto gostam 

da escola, e também como aquele espaço para elas é lugar de fazer amigos. Tais afirma-

ções confirmam o quanto a escola no campo, em muitos lugares, é um dos poucos espa-

ços de encontros das crianças com seus pares e que mesmo não estando pensada nas 

especificidades etárias (tendo o brincar esporadicamente) e culturais do grupo, ainda é 

apontada pelas crianças como espaço valioso.  

A predominância de referenciais pedagógicos urbanos, nas práticas com as cri-

anças do campo, foi constatada na pesquisa de Lima (2008) realizada em uma cidade do 

interior de Minas Gerais. A pesquisadora apresenta que os docentes visavam “[...] prepa-
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rar o estudante para enfrentar a concorrência ‘l| fora’ e n~o ajudar a criar condições de 

desenvolvimento local” (2008, p.114). Nesta mesma direção, se encaminhou o estudo 

desenvolvido por Cavalcante (2011) em uma escola urbana de um município do Pará. Na-

quele contexto em que eram atendidos alunos oriundos de área rural, o pesquisador 

identificou falta de atenção às especificidades culturais daqueles alunos, bem como, a 

propagação da ideia da cidade como espaço privilegiado.  

Bayer (2007), a partir de sua pesquisa realizada em um município no interior de 

Santa Catarina, considerou que a oferta de escolas multisseriadas têm mantido a popula-

ção rural no campo. O autor compara o município de Benedito Novo (onde realizou seu 

estudo sobre as escolas multisseriadas) e o município de Timbó, que não organiza o sis-

tema escolar na perspectiva de escola multisseriada, e expõe que o êxodo rural variou de 

6,71% e 49%, respectivamente. 

Por outras vias, o estudo realizado por Fonseca (2008) problematiza se os pro-

fessores que atuam nesta perspectiva de escola multisseriada têm sido preparados para 

tal experiência. Em sua produção de dados, no município de Juiz de Fora/MG, percebeu 

que os docentes não têm dado conta de organizar os espaços de modo que as crianças 

“[...] se adéquem a esse ambiente, e assim possam desenvolver seu lado cognitivo” 

(2008, p.89). 

 

SÍNTESE: Foi possível considerar que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas comuni-

dades rurais pesquisadas precisam ainda avançar para de fato contemplar a realidade 

cultural e social das crianças atendidas nas escolas. Neste sentido, as pesquisas aponta-

ram a importância da formação inicial e continuada dos professores e de um currículo 

específico para escolas do campo, onde sejam contempladas todas as áreas de conheci-

mento e não apenas algumas disciplinas do currículo. Outro apontamento dos estudos 

revisados esteve relacionado à necessidade de que os projetos de educação do campo 

sejam efetivados para ajudar a criar condições de desenvolvimento local, e não de forta-

lecer a ideia da cidade como espaço privilegiado. As escolas multisseriadas foram trazi-

das a discussão como possibilitadoras para diminuir o êxodo rural e problematizadas no 

que se refere à preparação dos docentes para atuar nesta perspectiva. 
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2.1.3 Nas escolas das comunidades indígenas  

 

 

Com relação às comunidades indígenas, os estudos estiveram vinculados às et-

nias Guarani, Tekoá Anhetenguá, Tekoá Iguá Porã, Tekoá Jataíty, Sateré- Mawé, Puyana-

wa, Okotêvê Já Vyá, Kaiowá, Kaigang, Sahu-Apé, Terena, e buscaram compreender: os 

processos de escolarização formal em comunidades indígenas (BERGAMASCHI, 2005, 

2008; WALTER, 2012; CRUZ, 2009; MONGELO, 2013; PAES, 2004; BRAND, 2005); e as rela-

ções interculturais na educação escolar indígena (BARROS, 2012; BITTAR, 2011).  

Em seus estudos, Bergamaschi (2005, 2008) pesquisou como a educação tradi-

cional vem sendo implementada em três aldeias no Rio Grande do Sul e quais os significa-

dos que os guaranis têm atribuído à implementação das escolas em suas aldeias. A pes-

quisadora apresenta neste sentido que existe uma “[...] ambiguidade de querer e não 

querer a escola em um só tempo acionando um cuidado atento às novas práticas educati-

vas que se inserem nas aldeias” (p. 27). O entendimento de querer a escola se vincula a 

necessidade de aprender à escrita, mas para o povo Guarani a educaç~o “[...] n~o se se-

para, espacial e temporariamente, das demais pr|ticas” (p. 154), ou seja, n~o se fragmen-

ta. Bergamaschi (2005) a partir de sua pesquisa etnográfica aponta que embora: 

 

[...] a cosmologia dos povos indígenas não é estática, nem tão pouco essencialis-
ta e pura, pois, como em todas as sociedades, os Guaranis também se modifi-
cam, se reinventam a todo momento e saberão se reinventar diante de novos 
acontecimentos, entre eles a escola, como já estão fazendo. Contudo, temos 
que reconhecer o poder homogeneizador da instituição escolar, especialmente 
no que tange a instaurar tempos e espaços únicos, igualmente impondo saberes 
ocidentais como verdades absoltas. É diante disso que se preocupam os guara-
nis, diante da possibilidade de terem sua forma tradicional de educação fragili-
zada, desvalorizada, pois a entendem como integral e integrada ao seu modo de 
ser, composta por um conjunto de preceitos e práticas responsáveis pela con-
fecção da pessoa, ou seja, pela constituição da pessoa Guarani. (2005, p.154). 

 

Em direção similar aos estudos desenvolvidos por Bergamaschi, a pesquisa de 

Walter (2012) realizada no Acre, buscou compreender se o processo de letramento de-

senvolvido na escola Ixubãy Rabuy Puyanawa contribuiu ou não para o fortalecimento da 

identidade do povo Puyanawa. A pesquisadora apresenta que a escola para o povo Puya-

nawa surgiu para catequização e domesticação. Walter faz referência ao estudo de Mon-
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te (1987) que afirmava que, devido a esta ser uma escola formal, na época em que reali-

zou o estudo, somente os “[...] índios mais idosos do grupo conhecem a língua Po-

yanáwa, sua mitologia e suas técnicas artesanais, tendo sido, portanto, o processo educa-

tivo ‘para o índio’, um veículo eficaz para o etnocídio deste grupo”. (MONTE, 1997, p.12 

apud WALTER, 2012, p.28-29). Para Walter (2012): 

 

No processo de assimilação dos povos indígenas no Acre, a educação sistemáti-
ca contribuiu para o enfraquecimento da identidade cultural desses povos, den-
tre eles, o Puyanawa, ao instituir em suas terras, escolas que ensinavam conhe-
cimentos da cultura do não-índio. Por não dominarem nem o código escrito e 
tampouco a fala do colonizador, os Puyanawa, aos poucos foram percebendo 
que sem o domínio destes instrumentos (escrita e fala em português), suas 
chances de sobrevivência seriam drásticamente reduzidas. Como forma de resis-
tência, foram apropriando-se dos mecanismos usados pelo colonizador e aos 
poucos substituíram sua língua indígena pelo português. (2012, p. 275). 

 

No entanto, com o passar do tempo, a comunidade Puyanawa foi compreen-

dendo a importância de estudar a língua materna e, com base nas metas da escola, desde 

o ano 2000, o ensino da língua Puyanawa passou a fazer parte do currículo, inclusive sen-

do elaborada uma cartilha com o alfabeto Puyanawa visando a “(re)vitalizaç~o da língua e 

da identidade cultural dos Puyanawa” (WALTER, 2012, p.277). Além de aspectos relacio-

nados à língua, a pesquisadora apresenta, em nota de diário de campo, outras práticas 

que são desenvolvidas articulando as experiências e a cultura local, como por exemplo, as 

propostas de canto e dança, o estudo sobre os tipos de cipós existentes na comunidade, 

os tipos de folhas da mata, a vegetação da comunidade, etc.  

Para Barros (2012), que desenvolveu sua pesquisa na comunidade Sahu-Apé, 

narrando sobre a chegada das crianças indígenas na escola da aldeia, o respeito ao modo 

de vida dos indígenas se faz necessário. No trabalho o pesquisador discute, entre outros 

aspectos, que a educação escolar indígena está distante de acontecer para de fato se 

tornar “[...] intercultural, diferenciada, comunitária, específica e bi ou multilíngue” (2012, 

p. 154), embora esteja bastante amparada legalmente.  

Mongelo (2013) desenvolveu seu estudo com o intuito de analisar a educação 

escolar e indígena em uma aldeia de cada um dos três estados da Região Sul do Brasil. 

Considerou que a infância indígena ainda é desconhecida na educação brasileira e apon-

tou que é preciso reconhecer as múltiplas experiências, vivências e memórias que as en-

volvem. Nesse viés, Paes (2004) apontava a importância de se problematizar o encontro 
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das culturas no processo de escolarização formal em aldeias, ressaltando o quanto são 

diversos os grupos indígenas e seus costumes.  

Neste mesmo diálogo se encontra o trabalho de Brand (2005), que aponta que 

nas escolas: 

 

[...] assumidas pelas populações indígenas, através de seus professores, perce-
be-se a relevância dessa transformação da escola em espaço polifônico, onde se 
cruzam expectativas e interesses múltiplos e por vezes contraditórios. A escola, 
como instituição não-indígena, porém, sendo assumida pelas populações indíge-
nas, apresenta condições que favorecem a sua constituição como este espaço 
de trânsito, troca e articulação de novas alternativas em uma sociedade profun-
damente fragmentada como consequência do processo de confinamento a eles 
imposto e confrontando-se com inúmeros desafios novos. (2005, p. 7). 

 

A educação das crianças de etnia Terena também é analisada neste conjunto de 

trabalhos em dois estudos: Cruz (2009) e Bittar (2011). No estudo de Cruz, que investigou 

as relações entre a educação indígena e a escolar, é relatado o grande esforço de uma 

escola em Mato Grosso do Sul para realizar propostas relacionadas ao idioma e a dança 

da cultura Terena. No entanto, a pesquisadora considerou que o currículo, em seu con-

junto maior, não atende as diferenças locais na vida escolar das crianças.  

Já o trabalho de Bittar (2011) foi uma investigação que visou compreender co-

mo se davam as relações entre as crianças, adolescentes indígenas e educadores no Pro-

jeto Córrego Bandeira na cidade de Campo Grande/MS, onde atuava como coordenador. 

No estudo, o pesquisador apresenta a parceria que tal projeto estabelece com o Instituto 

Airton Senna, e esclarece que compreende as reflexões sobre a relação público - privada, 

mas que diante da falta de oferta de atividades para crianças e adolescentes não era mais 

possível ficar inerte a situação. Conclui apontando que as oficinas realizadas no Projeto 

Córrego Bandeira tiveram duplos benefícios: aos monitores, possibilitou que aprendes-

sem sobre a cultura terena, e as crianças que puderam mostrar no dia-a-dia seus modos 

de viver aquelas propostas como, por exemplo, entrar e sair a qualquer momento das 

atividades e de qualquer grupo. Ainda as crianças e os jovens que frequentaram o proje-

to, foram convidados a manter a memória histórica da aldeia e valorizar a língua terena. 

 
SÍNTESE: A partir da análise das investigações é possível refletir sobre a necessidade de 

que a educação das crianças indígenas se constitua em um espaço de trocas, respeito ao 
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modo de vida dos indígenas, seus valores, seus costumes e suas brincadeiras. Transcen-

dendo, deste modo, a questão dos idiomas e da dança, que comumente são mais consi-

deradas nas escolas. Trata-se de viver na escola da aldeia um currículo intercultural que 

envolva a multiplicidade de vivências, experiências e memórias indígenas.  

 

 

2.1.4 Nas escolas das comunidades negras e quilombolas  

 

 

Os estudos que apresentam investigações vinculados às práticas pedagógicas 

das comunidades negras e quilombolas tiveram como preocupação: compreender o pro-

cesso de educação diferenciada em tal contexto (MACEDO, 2008; SILVA, 2011; BOAKARI, 

2002; LANCHERT, 2013; OLIVEIRA, 2009); as políticas sobre a educação escolar quilombola 

(LEITE, 2008; KALYLA, PAIVA e ARRUTI, 2013); a articulação entre escola, trabalho e diver-

sidade racial (NUNES, 2006); e a relação família e educação escolar (CASTILHO, 2008). 

A abordagem de Silva (2011), em uma escola na cidade de Eldorado/SP que 

atende crianças de seis comunidades quilombolas ao seu redor, aponta a demanda das 

entidades quilombolas junto a Secretaria de Educação para usufruírem de uma escola 

com oferta de educação diferenciada para suas comunidades. O pesquisador apresenta 

informações de que as crianças e os jovens quilombolas ao concluírem o 4º ano não preci-

sam mais se deslocar para escolas da cidade, o que fez com que a evasão escolar diminu-

ísse 95%. No entanto, problematiza que, para além disso:  

 

[...] as propostas didáticas utilizadas nas escolas do Vale do Ribeira ainda não 
contemplaram, em suas discussões, questões do universo cultural e social das 
crianças. No que se referem mais precisamente as questões culturais afrodes-
cendentes, o problema se agrava, pois, ao trabalhar e valorizar a cultura negra 
na sala de aula, os alunos ficam impossibilitados de se reconhecerem como sujei-
tos sociais que tiveram e tem grande importância na formação histórica e cultu-
ral de nosso país. A desvalorização e a negação da cultura das crianças negras 
acabam por reforçar a discriminação e os preconceitos em relação ao povo ne-
gro do Vale do Ribeira. (2011, p. 70). 

 

O pesquisador destaca a importância da capacitação profissional dos docentes 

para que possam implantar uma educação diferenciada, como propõem as Diretrizes Cur-
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riculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos-Raciais e para o Ensino de Histó-

ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (BRASIL, 2004).  

Oliveira (2009), a partir de sua pesquisa no litoral do Rio de Janeiro em uma 

comunidade remanescente de quilombo, aponta ter encontrado um sistema educacional 

com “[...] oferta da escolarizaç~o para Educaç~o Infantil e Ensino Fundamental baseada 

em diretrizes curriculares homogêneas para todas as unidades” (2009, p. viii), sem levar 

em conta a realidade local e estimulando a saída de jovens da escola e da ilha.  

A ausência de escolarização diferenciada também foi identificada, no estudo 

realizado por Boakari (2002), em algumas comunidades negras do estado do Piauí. Para o 

pesquisador as práticas pedagógicas dos professores também: 

 

[...] não indicavam nenhum interesse ou preocupação fundamental com a reali-
dade dos alunos. Os conteúdos trabalhados em todas as escolas eram oriundos 
de orientações de profissionais das secretarias de educação das prefeituras e ti-
nha nada ou pouco a ver com o cotidiano das comunidades. De fato, as ativida-
des de ensino seguiam os livros didáticos. Por sua vez, esses eram defasados e 
nem todos os alunos tinham cópias próprias, situação que fazia com que eles 
passassem muito tempo “copiando do quadro ou fazendo ditados”. A expecta-
tiva era que estudassem em casa. Com pais analfabetos e condições de vida pre-
cárias, a probabilidade de que não podiam efetivamente estudar ou desenvolver 
os deveres de casa era enorme. Aparentemente, os professores não percebiam 
esta situação. Todo dia, a primeira atividade estava voltada à correção dos traba-
lhos passados em aulas anteriores. O tipo de ensino desenvolvido não aprovei-
tava da rica cultura dos alunos. Por exemplo, as aulas de história e geografia não 
incorporavam as experiências dos alunos, nem as discussões em torno dos pro-
blemas das comunidades. A realidade rural não foi discutida, nem a história local. 
Os temas foram tratados sem levar em conta que cada comunidade fazia parte 
do Brasil e do mundo. Parecia que os alunos podiam aprender tudo do mundo 
dos outros sem se preocuparem com a sua própria vida, que o que eles são não 
é importante, e assim, não deve ser tratado na escola (2002, p. 8, grifos meus). 

 

Neste mesmo sentido, de vivências de práticas descontextualizadas com as cri-

anças quilombolas em suas escolas, se aproxima o estudo de Kalyla, Paiva e Arrudi (2013) 

realizado em sua própria comunidade de remanescentes quilombolas, na Comunidade 

Campinho da Independência/RJ. Naquele local houveram reivindicações junto à Secretaria 

Municipal de Educaç~o por um “[...] modelo educacional que contemple e legitime sua 

cultura local, suas demandas políticas e seus modos de vida”. (2013, p. 9).  

Tais inciativas estiveram ligadas às propostas de oficinas de capoeira de angola, 

jongo, cerâmica artística, percussão, construção de tambores e cestaria que vinham sen-

do realizadas na comunidade a partir do Ponto de Cultura, no ano de 2005. Notou-se que 
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o interesse pelas propostas das oficinas do Ponto de Cultura era maior do que pelas ativi-

dades escolares, fomentando assim uma reflexão vinculada a uma pedagogia quilombola, 

com uma proposta de educação diferenciada. A comunidade apontou a necessidade da 

elaboraç~o de um Projeto Político Pedagógico, compreendendo que “É no contexto de 

luta, de resistência, de militância política e social, que o debate sobre a escola quilombola 

em Campinho da Independência ganha corpo e se sustenta” (2013, p.12). 

O currículo e o modo como ele influencia a construção da identidade das crian-

ças e jovens quilombolas foram estudados por Macedo (2008) e apontou que, embora 

consideradas no Projeto Político Pedagógico, as discussões sobre a cultura negra eram 

silenciadas ou superficialmente contempladas. Para a pesquisadora, as crianças que me-

lhor demostraram aceitação de seu pertencimento étnico racial, ou eram filhas de líderes 

da comunidade, ou de pais ativos nas reuniões de associação, demostrando o quanto es-

sas outras organizações também são determinantes para a construção indentitária das 

crianças. 

Lanchert (2013), em seu estudo sobre práticas de resistência nos processos 

educativos na comunidade negra rural quilombola, apresentou que o contexto pesquisa-

do na Bahia teve direções similares as já mencionadas nos estudos apresentados anteri-

ormente. 

 

A escola é um espaço da comunidade do Fojo que silencia sua história e sua 
identidade negra rural quilombola. Durante as inserções na escola e de posse 
dos conteúdos das entrevistas realizadas com os professores verificamos que a 
escola nunca inseriu na sua prática educativa as questões inerentes à comunida-
de quilombola. A escola desconhece os conhecimentos, saberes, processos edu-
cativos, lutas, histórias e memórias da comunidade negra rural quilombolas do 
Fojo, mesmo com os professores e alunos pertencentes à família Santos e Go-
mes. O currículo escolar representa uma força epistemológica contrária ao mo-
vimento dialético da resistência quilombola. (2013, p. 13). 

 

Para Silva (2011), uma educação diferenciada que vise fortalecer a comunidade 

quilombola, precisa valorizar a etnia negra e ter uma proposta pedagógica na qual sejam 

abordados os “[...] conceitos e princípios, cultura, mitos, costumes, manifestações religi-

osas e artísticas, valores, estéticos, intelectuais e morais enfatizando o negro e sua con-

tribuiç~o na formaç~o do país” (2011, p.100).  

O estudo desenvolvido por Castilho (2008) em Mata do Cavalo/MS nos apresen-

ta um contexto de extrema precariedade: 
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[...] famílias, escola e professores escravizados e mal tratados pela brutal desi-
gualdade de distribuição de recursos públicos sociais. Na família, constata-se a 
ausência quase total de renda, motivada pela falta de financiamento rural, au-
sência de assessoria no manejo da terra e na produção alimentícia. Níveis de 
analfabetismo total ou funcional profundos que vêm se repetindo há várias ge-
rações na história das famílias. Não acesso à moradia digna, precária assistência 
à saúde e demais condições básicas de subsistência humana. Seus filhos/netos 
não contam com transporte escolar para atender as suas necessidades. (2008, 
p.276). 

 

Tais considerações trazidas por Castilhos, reforçam as desvantagens sociais que 

a comunidade negra e quilombola têm apresentado em pesquisas. A pesquisadora con-

cluiu afirmando que no contexto em que realizou seu estudo há muito para ser feito. Nes-

ta linha, o estudo realizado por Nunes (2006) também identificou, em suas entrevistas 

com comunidade rural e negra, que há muita pobreza, índices de analfabetismo e desu-

manização na comunidade estudada em Pelotas/RS. Nunes (2006) apresenta que naquela 

comunidade as práticas no contexto escolar: 

 

[...] foram sendo trazidas as práticas sociais das crianças negras durante o perío-
do escolar como um modo reprimido, estrangulado em relação às experiências 
cotidianas, onde suas potencialidades lúdicas, criativas, inteligentes, se aguçam 
através de um modo de viver - em liberdade - em outros locais dos quais se sen-
tem “parte”, como a estrada, os matos, por entre os eucaliptos, nas suas bandas 
e, clandestinamente, nas bandas dos outros. (2006, p.11). 

 

A pesquisa desenvolvida por Leite (2008) no povoado de Lagoa Trindade/MG 

considerou, a partir de entrevistas com moradores antigos, que a escola já incorporou 

com mais intensidade, em outros tempos, os rituais como as cantigas, os batuques e as 

rodas. As crianças, por sua vez, foram ouvidas e observadas dentro e fora do contexto da 

escola e apontaram sentimentos variados entre o orgulho de suas tradições e a vergonha 

de sua cor. A pesquisadora conclui que a escola deve conhecer melhor seu entorno e de-

mostra preocupação ao ver as crianças se colorindo de azul ou marrom visando se em-

branquecer.  

 

SÍNTESE: Assim, tendo em vista o conjunto de pesquisas analisadas é possível afirmar 

que estas, em sua maioria, denunciam trabalhos pedagógicos que não respeitam a co-

munidade negra e quilombola que, por sua vez, na busca em minimizar tantas diferenças 
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culturais vividas nas escolas tem procurado fazer frente à reinvindicações nas Secretari-

as de Educação no intuito de assegurar que sua especificidade cultural seja contemplada 

também no espaço escolar. As pesquisas assinalam as desigualdades sociais que a co-

munidade negra ainda enfrenta e indicam que a escola poderia, se contemplasse práti-

cas pedagógicas conforme a legislação, ser espaço de possibilidade para a transforma-

ção social tão necessária. A necessidade de professores capacitados profissionalmente e 

de um currículo respeitoso à cultura negra e quilombola também foram destacados nas 

pesquisas analisadas. 

 

 

2.1.5 Nas escolas das comunidades ribeirinhas 

 

 

As pesquisas relacionadas as práticas pedagógicas das comunidades ribeirinhas 

estiveram vinculadas a: brincadeiras na Educação Infantil ribeirinha (TEIXEIRA, 2009); prá-

tica pedagógica e planejamento curricular (POJO, 2008; BRITO, 2008; CRISTO, 2007; LI-

MA, 2011) e classe multisseriada (FREITAS, 2005). 

O estudo apresentado por Cristo (2007) aborda o planejamento curricular da 

escola rural multisseriada ribeirinha, localizada na Ilha do Marajó/PA. A pesquisadora con-

siderou em sua pesquisa que o planejamento escolar, embora seja elaborado por profes-

sores ribeirinhos, ainda não aborda de forma expressiva os saberes, a cultura e a identi-

dade ribeirinha. Assim, a educação oferecida no lócus de pesquisa se distancia das diretri-

zes do campo. Acrescido a um planejamento escolar descontextualizado, as condições de 

espaços onde acontecem as aulas (centro comunitários, casa de professores ou do líder 

da comunidade, salões de festas, capelas e/ou igrejas) e a disponibilidade de professores 

somente em períodos de férias escolares e de recesso dos docentes do munícipio, tem 

potencializado a evasão escolar e, consequentemente, o baixo índice de escolaridade na 

comunidade ribeirinha da ilha do Marajó. 

No estudo realizado por Pojo (2003), em Belém/PA, a autora descreve sobre a 

imprevisibilidade do cotidiano na escola, no que se refere aos horários de início das aulas, 

em virtude das demoras dos barcos, do inverno, das modificações do calendário escolar e 
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da ausência de água tratada para beber. Aborda ainda a questão de que os professores, 

embora tenham iniciativa, têm dificuldades em articular práticas contextualizadas às cri-

anças ribeirinhas.  

Nesta dimensão, de currículo de escola ribeirinha multisseriada, também se di-

recionou o estudo de Lima (2011), buscando compreender as relações entre os saberes 

escolares e os saberes culturais em que a escola está inserida. O pesquisador identificou 

avanços nos últimos anos no município de Breves/PA, local em que realizou seu estudo, 

em relação à educação do campo, com destaque a criação do Pró-rural18, e de uma Coor-

denação de Educação do Campo. Analisando os cadernos dos alunos e os relatos dos mo-

radores da comunidade, Lima concluiu “[...] que o currículo em aç~o na escola Santa Ma-

ria estabelece sim uma relação de proximidade com os modos de vida e saberes culturais 

de ribeirinhos” (2011, p.143). 

Brito (2008), em outra perspectiva, buscou em seu estudo analisar a prática pe-

dagógica de uma professora, especificamente nos conteúdos de matemática, na Ilha do 

Combu /PA. A pesquisadora apresenta que:  

 

 Ao analisar situações de aprendizagem por meio de aulas expositivas voltadas 
para a inserção da cultura amazônica na ilha do Combu, pude perceber a impor-
tância da prática pedagógica para determinação de uma aprendizagem que não 
se limita apenas a um aumento de conhecimento, e sim que esta desencadeie 
modificações de comportamento e venha contribuir para diferentes situações na 
vida desses alunos ribeirinhos. [...] [...] Dessa forma, considero que as práticas 
pedagógicas vivenciadas no espaço físico da Escola da Ilha do Combu, mesmo 
apresentando dificuldades, torna-se exemplo para melhoria da qualidade do en-
sino, tornando-se importante expandir as experiências educacionais ali vivencia-
das que se diferem de outras práticas de atuação tradicional. (2008, p.99-100). 

 

As classes multisseriadas, mencionadas nos dois trabalhos acima, são tema da 

pesquisa de Freitas (2005), que buscou compreender como uma docente articula as di-

versidades de saberes no contexto de uma sala de aula de turma multisseriada, relacio-

nado aos conteúdos da área de ciências. Para a pesquisadora, referente ao ensino de ci-

ências:  

 

 

                                                           
18 O Programa Pró-rural foi criado pela Secretaria de Educação do Município de Breves/PA, no ano de 2005, 
objetivando a formação continuada dos docentes que atuavam nas escolas do campo. 
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[...] é preciso desenvolver um currículo educativo contextualizado, que de rele-
vância aos saberes e práticas vivenciadas pelos educandos, onde eles possam 
tecer novos significados em suas aprendizagens a partir de suas vozes, media-
do/orientado pelo professor em cooperação com seus colegas. (2005, p.107). 

 

As interações e brincadeiras, eixo norteador das Diretrizes Curriculares Nacio-

nais de Educação Infantil (BRASIL, 2009), são abordadas por Teixeira (2009), dando ênfa-

se aos significados dados pelas crianças e professoras de uma escola de Educação Infan-

til, na busca por compreender como essas práticas significam a cultura ribeirinha. Para a 

pesquisadora, embora houvesse possibilidades para brincadeiras de faz-de-conta com as 

crianças ribeirinhas da Ilha, muitos eram também os desafios, principalmente, os que es-

tavam relacionados ao “[...] isolamento geográfico, que impossibilitava algumas crianças 

de interagirem com crianças da vizinhança, brincando apenas com irmãos, o que ressalta 

a importância da escola como espaço necessário para que ocorram as interações infan-

tis”(2009, p.264).  

 

SINTESE: As práticas pedagógicas para as Infâncias do Campo ribeirinhas, sinalizadas nas 

pesquisas, consideram que as práticas pedagógicas para esta comunidade precisam es-

tar mediadas pela contextualidade local e cultural, que é tão específica e tão ligada à 

natureza, especialmente pelas águas. As más condições de espaço, de transporte, de 

disponibilidade de professores são características que se costuram e ajudam a justificar 

práticas descontextualizadas. Por outro lado, a criação de programas como o Pró-rural e, 

a Coordenadoria de Educação do Campo, indicam pistas de um currículo com práticas 

mais relacionadas ao contexto ribeirinho. 

 

 

2.1.6 Nas escolas das comunidades do campo  

 

 

As investigações implicadas nas escolas das comunidades do campo apontaram 

dois estudos que abordaram: a compreensão das crianças de Educação Infantil sobre a 

escola no campo (OLIVEIRA, 2009) e o trabalho pedagógico em escolas multisseriadas 

(ARAUJO, 2012). 
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A pesquisa desenvolvida por Oliveira (2009) buscou compreender as perspecti-

vas das crianças a respeito das suas vivências na Educação Infantil, propondo algumas 

atividades como, por exemplo, a contação de histórias utilizada como estratégia para a 

produção de dados. A pesquisadora evidenciou o brincar como atividade preferida pelo 

maior número de crianças e, ao contrário, fazer escrita com letra cursiva como a que mais 

as desagradava. Para Oliveira (2009): 

 

[...] as principais questões que deixo para serem pensadas e estudadas por ou-
trem estão: o desafio de implementar a Educação Infantil em contextos rurais, 
ou seja, de transformar as políticas públicas para que se aproximem da realidade 
dessas escolas; garantir a oferta de educação infantil para o campo a partir da 
legislação vigente com qualidade de atendimento, ou seja, com estratégias pe-
dagógicas que não contemplem tão somente a escolarização partindo de mode-
los pautados na cultura da cidade.  (p. 103). 

 

Já no estudo de Araújo (2012), as escolas multisseriadas e a organização de seu 

trabalho pedagógico foram o tema do trabalho realizado em Cametá/ PA. O pesquisador, 

assim como já apresentado por Freitas (2005) referente às comunidades ribeirinhas, 

apresenta o desafio dos educadores para desenvolver suas práticas em classes multisse-

riadas. As dificuldades “[...] estruturais, conceituais e formativas” (p. 118) reforçam os 

dados já apresentados em estudos anteriores. Acrescido a esses apontamentos, o pes-

quisador ressalta a importância das escolas multisseriadas apropriarem-se de conheci-

mentos vinculados à política e aos instrumentos legais vinculados à educação do campo, 

bem como a necessidade de maior quantidade de estudos vinculados à realidade das 

classes multisseriadas (2012, p.120). 

 

SÍNTESE: As práticas pedagógicas realizadas nas escolas de comunidades do campo indi-

cam a necessidade dos educadores se aproximarem, tanto com relação às orientações 

específicas que norteiam a Educação Infantil, especialmente em propostas que não an-

tecipem o Ensino Fundamental, quanto com aquelas que compõem as orientações sobre 

as especificidades no/do campo. Ao ouvir as próprias crianças sobre o que elas gostam é, 

na verdade, o que consideramos específico à etapa da Educação Infantil – que é brincar – 

e, desgostam do que é antecipatório a etapa – escrever de letra cursiva – pode-se pensar 

que, para além da oferta de Educação Infantil no campo, esta precisa ser oferecida com 
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qualidade e respeito às infâncias. Também nas pesquisas deste eixo é problematizado 

sobre a qualidade das classes multisseriadas no campo. 

 

Considerando a revisão bibliográfica realizada a partir das pesquisas de Silva et 

al. (2012) e Peloso (2015) identifiquei um leque de estudos elaborados em diferentes regi-

ões do país envolvendo as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do campo. 

Contudo, o fazer pedagógico mostrou-se similar no atendimento às crianças filhas das 

populações do campo indicando, majoritariamente, um cenário de práticas pedagógicas 

descontextualizadas, sem que fossem reconhecidos os modos de vida, as tradições, as 

culturas e os saberes das populações do campo no contexto das escolas. 

Dadas essas características, o estudo aqui apresentado pretende contribuir no 

sentido de registrar, refletir e mostrar (ARROYO, 2014) práticas pedagógicas do campo no 

sentido oposto ao que foi retratado nos estudos revisados.  

No subcapítulo a seguir, apresento as aproximações exploratórias realizadas na 

busca em encontrar um local que ajudasse a responder a questão central desta pesquisa: 

O que caracteriza as práticas pedagógicas realizadas no campo como especificamente do 

campo?  

 

 

2.2 APROXIMAÇÕES EXPLORATÓRIAS 

 

 

A busca por uma escola do campo, onde as práticas pedagógicas se aproximas-

sem do que é proposto nos documentos legais e conceituais de educação do campo, não 

foi um momento fácil da pesquisa. A procura envolveu atenção especial em eventos rela-

cionados à educação do campo, nos encontros do Fórum Gaúcho de Educação Infantil 

(FGEI), e em encontros com colegas com interesses de pesquisa em comum.  

As dificuldades na busca do lócus para realizar esta pesquisa também amplia-

ram-se a partir de dois critérios particulares que havia estabelecido: 
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 Que, na medida do possível, eu pudesse ampliar o leque de infâncias do 

campo que venho estudando. Ou seja, tinha a preferência que não fossem as-

sentados da reforma agrária e nem remanescentes de quilombo, populações 

por mim pesquisadas anteriormente.  

 Que as crianças do campo contempladas neste estudo fossem atendi-

das em escolas localizadas em área rural.  

 

Em uma conversa com uma colega da Linha de Pesquisa, na época assessora 

pedagógica do município de Marcelino Ramos, tive o conhecimento de algumas práticas 

pedagógicas naquele contexto que pareciam estabelecer relação com o que eu vinha 

buscando. 

Embora muita interessada em conhecer a experiência de Marcelino Ramos, a 

distância foi o primeiro empecilho. Eram 423 km de distância de Porto Alegre! Bogdan e 

Biklen (1994) à respeito da escolha da localização das fontes de dados dos projetos indi-

cavam que esta: 

 

[...] pode ser determinante. Antes de iniciar um projecto, pode não considerar 
muito importante o facto de ser obrigado a atravessar a cidade para chegar a 
uma escola, ou de se deslocar a outra cidade para consultar documentos oficiais 
ou entrevistar professores. Mas, à medida que avança em seu trabalho, a neces-
sidade de viajar pode tornar-se difícil de suportar. Poderá prolongar, desneces-
sariamente, o trabalho, dificultar-lhe o acesso e, consequentemente, diminuir o 
seu empenho. Se a fonte de dados não lhe for facilmente acessível não lhe será 
possível entrar e sair, rapidamente, do campo de observação. (p.86). 

 

No entanto, envolvida por grande curiosidade e desejosa de que, enfim, tivesse 

encontrado uma experiência próxima do que buscava decidi por conhecer o que vinha 

sendo desenvolvido naquela cidade. Realizei duas visitas para avaliar se o contexto cor-

respondia ao que estava buscando, com a possibilidade de chegar à conclusão de não 

haver encontrado o que procurava (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 87). 

No subcapítulo a seguir apresento as dúvidas, receios e primeiras decisões to-

madas a partir das vivências que permearam as duas aproximações exploratórias que fiz.  
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2.2.1 Aproximação exploratória I -  “Educar para transformar”19 

 

 

A primeira aproximação exploratória foi planejada para ocorrer no período que 

estava sendo realizado na cidade de Marcelino Ramos um Seminário de Educação, em 

novembro de 2015. A programação do evento era convidativa, contava com um turno de 

relato de experiência das professoras sobre as atividades desenvolvidas no decorrer do 

ano, lançamento de uma revista e de um vídeo institucional da educação municipal, pales-

tra sobre educação, mostra dos trabalhos feitos pelos alunos e apresentações culturais. 

Foi uma excelente oportunidade para conhecer de perto as experiências vividas nas esco-

las municipais daquela cidade, especialmente, claro, nas localizadas no campo.  

Desde a primeira aproximação exploratória as dificuldades para que realizasse a 

pesquisa naquele local surgiram: não existia linha de ônibus Porto Alegre - Marcelino Ra-

mos. Era preciso fazer baldeação na cidade de Erechim e aguardar outro ônibus até o des-

tino final20. Outra complicação era o reduzido número de horários disponíveis para esta 

segunda parte da viagem – ou no início da manhã ou no final da tarde – o que requeria 

ainda mais planejamento para não ter que ficar o dia todo à espera de transporte para 

concluir o percurso.  

Acrescido a isso, e não menos importante, a questão dos custos totais da via-

gem foram uma grande e lamentável surpresa. A impossibilidade de auxílio do PPGE-

DU/UFRGS, devido aos cortes financeiros sofridos no último ano na área da educação 

como um todo, também foi uma questão que colocou em risco a viabilidade da realização 

deste estudo.  

Mesmo diante de tantas dificuldades, fui a primeira participante a chegar ao 

Parque Teixeira Soares, local onde o seminário foi realizado. Quando cheguei, a mostra já 

estava montada e aberta à visitação, momento ideal para exploração dos trabalhos ex-

postos. Devo admitir que, de imediato, fui tomada por uma sensação de empolgação, de 

                                                           
19 “Educar para transformar” é o título da Revista Pedagógica Marcelino Ramos (2015), lançada no Seminá-
rio de Educação do município de Marcelino Ramos no dia em que visitei a cidade pela primeira vez. A publi-
cação teve muito significado para mim e, por isso, tornou-se título também deste subcapítulo.  
20 Em conversa com o administrador da rodoviária tive a informação que neste ano de 2017, a partir do se-
gundo semestre, deixará de existir rodoviária na cidade de Marcelino Ramos. Devido ao seu pouco uso o 
que existirá na cidade será um posto de embarque e desembarque com aquisição de passagens direto com 
o cobrador dentro do veículo. A disponibilização de viagens será reduzida a uma por dia.  
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alegria, de satisfação... No mural de fotografias os registros de algumas vivências das cri-

anças já me diziam sobre uma educação tão singular em nosso país. Sabia que a certeza 

de ter encontrado ou não o local certo para realizar a pesquisa eu só teria quando conclu-

ísse o estudo, mas começava a ficar claro que eu estava num espaço com grande poten-

cial. 

Já no primeiro contato com a Secretária Municipal de Educação e com as pro-

fessoras da rede me senti acolhida e bem-vinda no grupo. Outras situações vividas duran-

te o seminário me marcaram positivamente, como o momento dos relatos das docentes 

no qual elas apresentaram algumas práticas realizadas durante o ano letivo.  

Ainda nesta perspectiva, a presença do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, e 

de empresários locais prestigiando o trabalho realizado pelas professoras durante todo 

evento, que durou dois dias, sinalizava que tal momento para aquelas autoridades não 

era somente um protocolo. Ao contrário, era um espaço para conhecer os avanços e as 

demandas das educadoras, que aproveitaram o momento também para expressá-las. 

No entanto, devo admitir que foi o lançamento da Revista Pedagógica Marceli-

no Ramos – Educar para transformar (2015), com textos produzidos pelas professoras a 

partir das discussões na formação continuada, realizada durante o ano de 2015, que fez 

com que sentisse que estava diante de uma experiência de educação distinta. Os textos 

publicados na revista contemplavam temáticas diversas tais como: o currículo, a docu-

mentação pedagógica, o espaço, a gestão escolar e um que tratava especificamente so-

bre a educação do campo.  

O artigo envolvendo a tem|tica do campo foi intitulado de “Um novo olhar so-

bre a Educaç~o no/do campo”, é de autoria de Roll, Gutoski, Coppini e Gutoski (2015) e 

apresenta alguns relatos e reflexões de práticas pedagógicas realizadas na Escola Munici-

pal de Ensino Fundamental São Sebastião, tais como:  

 

 Visita às casas de todos os estudantes da escola do campo para conhe-

cer as realidades e as vivências no contexto em que a escola está inserida e 

fortalecer a aproximação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Superação da necessidade de se trabalhar com livros didáticos para 

contemplar ainda mais a realidade de vida do campo;  
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 Utilização das propriedades das famílias como uma extensão da sala de 

aula, para circular os conhecimentos entre a escola e as famílias. 

 

Essa primeira aproximação exploratória apresentou, portanto, indícios de que 

Marcelino Ramos poderia, sim, ser o campo para a realização da minha pesquisa. Mas 

preocupava-me todas as situações de caráter prático, já apresentadas, e outras como a 

possibilidade de uma hospedagem mais econômica do que hotel21 no período de pesquisa 

de campo.  

No retorno a Porto Alegre, ao compartilhar o vivido com minha orientadora, 

consideramos juntas que se fazia necessária mais uma aproximação exploratória, desta 

vez para conhecer mais de perto as escolas do campo antes de uma decisão final. 

 

 

2.2.2 Aproximação exploratória II - Visitas às escolas 

 

 

No começo do mês de março de 2016 parti, de Porto Alegre com destino a Mar-

celino Ramos, para a segunda aproximação exploratória visando conhecer as escolas do 

campo presencialmente. Tudo havia sido previamente agendado com a Secretária de 

Educação via e-mail e contatos telefônicos, e juntas elaboramos um plano para que eu 

pudesse visitar as escolas do campo de carona com o transporte escolar municipal. 

A chegada em Marcelino Ramos, no início de noite daquele domingo, trazia um 

silêncio tão relaxante que era impossível não desejar que fosse naquela cidade que eu 

faria imersões de pesquisa a partir daquela data.22.  

                                                           
21À esse respeito, dialogando nos intervalos do Seminário conheci Jaqueline, uma moça encantada pela 
educação, filha de professora do campo. Jaqueline trabalhava em uma cooperativa financeira e residia sozi-
nha na cidade, longe da família. Questionei-a sobre a possibilidade de hospedar-me, mediante ajuda de 
custos, por alguns dias em sua casa, caso a decisão fosse realizar o estudo em seu município e a resposta foi 
positiva. 
 
22 Fiquei hospedada na casa de Jaqueline, no centro da cidade. Tinha para mim um quarto simples - um 
colchão, uma cadeira e acesso a internet - bem como, autorização para usar o que precisasse em sua casa. 
Tinha o suficiente e sou muito grata pelo acolhimento. Sua companhia também era sempre prazerosa. Ja-
queline foi uma grande parceira neste período na cidade.  
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Já para a manhã de segunda-feira tinha agendado com a Coordenadora Peda-

gógica Municipal um encontro para organizarmos juntas como seria minha rotina naque-

les quatro dias de aproximação exploratória. Para chegar à Prefeitura Municipal não foi 

preciso utilizar transporte público, nem esperar a sinaleira abrir, tampouco ter cuidado 

para não ser esbarrada por alguém ou ao contrário. Estava numa cidade calma. As poucas 

pessoas que encontrei na rua eram educadas e gentis. 

Ao chegar à prefeitura, não tive como não me alegrar e registrar o que via. Em 

frente ao prédio, centralizada, estava uma faixa parabenizando uma das escolas munici-

pais pela conquista do prêmio Inovação e Criatividade na Educação Básica, na qual ficou 

classificada entre as 178 reconhecidas pelo Ministério da Educação, no ano de 2016. Não 

quero entrar aqui na questão de meritocracia, das discussões sobre o que mesmo foi ava-

liado, e sim no sentimento que tive de que naquela cidade “conquista” da educaç~o é 

associada a orgulho e exposta em lugar de destaque. Muitas vezes, nos momentos que 

fui à prefeitura no decorrer da semana, vi pessoas admirando a faixa, conversando e 

compartilhando alegremente a notícia.  

A seguir, apresento registro fotográfico da faixa de parabenização à escola em 

frente à Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos.  

 

Ilustração 1 - Foto da faixa de parabenização à escola em frente da Prefeitura Municipal 

 
            Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016. 
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Na prefeitura, não foi preciso esperar muito tempo para ser atendida. Tão logo 

cheguei, a Coordenadora Pedagógica me recebeu e explicou os horários e o local de saída 

do transporte escolar. Para minha surpresa ela informou que me acompanharia no decor-

rer da semana nas visitas às escolas. No primeiro momento fiquei bastante receosa de 

que sua companhia pudesse, de alguma maneira, induzir ou atrapalhar este processo de 

pesquisa. Mas, felizmente, posso dizer que em momento nenhum sua companhia marcou 

de forma negativa meu olhar na aproximação exploratória. A coordenadora se manteve 

discreta e sempre que possível se ocupava de outras propostas na escola, deixando-me 

totalmente à vontade.  

Também foi neste primeiro contato presencial, que a própria Secretária da Edu-

cação apontou que acreditava ser mais proveitosa minha imersão em duas escolas: uma 

de Educação Infantil e uma de Ensino Fundamental, que em sua opinião viviam de fato os 

projetos de Educação no/do campo. Ou seja, das quatro escolas do município localizadas 

no campo duas vinham realizando projetos voltados às especificidades culturais do cam-

po a mais tempo e de maneira mais intensa. Considerei, então, fazer imersões inicialmen-

te nas duas escolas “indicadas” e caso sentisse necessidade, e houvesse possibilidade, iria 

conhecer também as outras duas. 

A saída do transporte escolar da prefeitura era sempre às 11h25m da manhã. O 

primeiro destino foi a Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Ferri, a escola que 

recebeu o prêmio anteriormente mencionado. Em conversa com a professora responsá-

vel pela instituição, soube que a premiação foi recebida a partir do desenvolvimento do 

projeto de autonomia e alimentação na escola, idealizado por perceberem que as crian-

ças, embora do “campo”, se alimentavam de alimentos industrializados em demasia. 

Nesta escola de Educação Infantil, que atende crianças de 3 a 5 anos no turno 

da tarde, as próprias crianças servem sua alimentação utilizando talheres e louças de uso 

comum dos adultos. Após a refeição cada criança, com auxílio da professora, lava sua 

respectiva louça, organizando também o ambiente do refeitório. O espaço físico é bonito, 

aconchegante, amplo e possibilitador de muitas vivências. A escola conta ainda com uma 

horta, compartilhada com a Escola Estadual de Ensino Fundamental, onde as crianças cul-

tivam alguns legumes e hortaliças utilizadas na sua alimentação. 
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No entanto, mesmo com todas as características positivas da Escola Municipal 

de Educação Infantil Gabriel Ferri, ainda não conseguia de fato contemplar o que buscava. 

Talvez me ocorresse essa impressão devido à localização da escola, uma vez, que mesmo 

sendo considerada no campo, na verdade estava localizada em um distrito do município 

(Distrito de Coronel Teixeira). Nesta localidade as casas são próximas umas das outras, há 

um posto de saúde e vários mercados e bares pequenos. 

A meu ver a EMEI23 Gabriel Ferri está localizada em uma área de transição entre 

campo e cidade, não sendo meu interesse principal nesta pesquisa. O que não significa 

que um estudo neste viés não fosse importante. Ao contrário, penso assim como Carneiro 

(2012, apud Silva et al., 2013) que existe uma reestruturação nas localidades rurais com 

novos componentes econômicos, culturais e sociais, e que essas outras ruralidades com-

põem outras formas de viver as infâncias e a escola, as quais precisam também ser estu-

dadas. Contudo, esta é uma discussão que não me propus a fazer neste trabalho. Diante 

dessas características, a possibilidade em continuar minhas pesquisas com a etapa da 

Educação Infantil no Campo foi reduzida. 

Embora desde a primeira imersão tenha considerado que a EMEI não seria meu 

lócus de pesquisa, observei aquele contexto no período de duas tardes consecutivas. Para 

além das questões referentes ao espaço físico, e a algumas práticas observadas, dediquei 

meu olhar a outros aspectos, como o transporte escolar e as dificuldades enfrentadas no 

acesso à escola. 

No que se refere ao transporte escolar que as crianças utilizam para chegar à 

EMEI24, este não tinha monitores. As crianças durante o percurso tinham o auxílio, além 

de uma professora, residente na cidade, que fazia o trajeto para ir a seu local de trabalho, 

também do próprio motorista, que descia a cada parada para abrir a porta e receber as 

crianças. Percebi que o motorista estava sempre muito atento à movimentação dentro do 

transporte, ajudando as crianças a colocarem o cinto de segurança e se preocupando em 

recebê-las e entregá-las do modo mais confortável e seguro.  

O veículo utilizado (tipo Van escolar) apresentava boas condições, ao contrário 

do que foi identificado predominantemente a esse respeito no relatório da Região Sul da 

                                                           
23  O termo EMEI é abreviação de Escola Municipal de Educação Infantil. 
24 Importante destacar que não existe no Brasil uma normatização específica sobre o transporte escolar 
para as crianças de Educação Infantil. Para aprofundamento a esse respeito consultar Silva, Pasuch e Silva 
(2012).  
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Pesquisa Nacional “Caracterizaç~o das pr|ticas educativas com crianças de 0 a 6 anos 

residentes em |reas rurais brasileiras”, em que foram destacados problemas dentro do 

transporte como buracos no assoalho, falta de freios e goteiras, sendo necessário utilizar 

guarda-chuvas dentro do veículo escolar (2012). 

Nos dois dias em que estive na EMEI, durante o percurso realizado em estrada 

de chão, asfalto e também de calçamento, houve momentos de preocupação em virtude 

de chuvas torrenciais, com lama na estrada, e também em função das reformas realizadas 

na via, que podem ser visualizadas nos registros fotográficos apresentados abaixo: 

 

Ilustração 2 - Reforma da estrada que leva até a EMEI Gabriel Ferri 

 
 

 
    Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016. 
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Vale ressaltar que o trajeto de 25 km entre a cidade de Marcelino Ramos e o Dis-

trito de Coronel Teixeira, onde se localiza a EMEI, também é um lindo convite a um pas-

seio! Vegetação e fauna nativa, em conjunto com o Rio Uruguai, compõem a paisagem da 

rodovia que seguimos no percurso para se chegar até a escola. A fotografia que segue é 

um registro das belezas naturais do trajeto:  

 

Ilustração 3 - Vista do caminho para se chegar a EMEI Gabriel Ferri 

 
    Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016. 

 

No segundo dia da aproximação exploratória, fui convidada pelo motorista do 

transporte escolar para ir, no turno da manhã (turno inverso ao que eu estava fazendo a 

aproximação exploratória nas escolas), fazer entrega da merenda escolar junto dele e da 

nutricionista do município. Esta foi a oportunidade de conhecer todas as escolas da rede 

municipal. Desse modo, conheci as seis escolas municipais, sendo quatro localizadas em 

área rural e duas em área urbana. 

Embora esta passagem pelas escolas tenha acontecido em horário contrário ao 

turno de aula, pude confirmar, por meio de pequenas características nos espaços escola-

res visitados, o que já havia sido indicado pela Secretária Municipal de Educação. Em duas 
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das escolas localizadas no campo, o pátio apresentava gramado bastante alto, a horta 

estava tomada por ervas-daminhas e a decoração nos corredores não fazia menção a pro-

jetos vinculados ao campo ou a propostas neste sentido. Nas outras duas escolas no 

campo, uma era a EMEI Gabriel Ferri, já conhecida, e outra era a EMEF São Sebastião, da 

qual a primeira impressão me interessou desde o primeiro momento. Notava-se a presen-

ça de um trabalho diferenciado realizado com as crianças, pelo que estava exposto na 

escola, e pelo cuidado com os arredores. Nesse mesmo dia, em que estive pela manhã na 

instituição acompanhando a entrega da merenda escolar, retornei à tarde para de fato 

conhecer o que era vivido na escola. 

Contudo, chegar à escola São Sebastião foi ainda mais difícil. Foram no total 

32km de percurso desde a cidade de Marcelino Ramos, totalizando 1 hora e 30 minutos de 

viagem. Foi preciso seguir de van até a EMEI Gabriel Ferri, desembarcar e esperar por um 

ônibus que vinha de outra comunidade, fazendo transporte intra-campo para, então, fi-

nalmente seguir até o destino. Para o retorno foi realizado o mesmo processo, e sem 

atrasos, pois, se ao retornar à EMEI Gabriel Ferri, a Van já tivesse partido, não teríamos 

como, por meio de transporte escolar, voltar à cidade. 

Acompanhei o trabalho na EMEF São Sebastião por duas tardes. A partir das 

observações, ainda em campo, já estava convicta de que ali era a melhor opção para rea-

lizar minha pesquisa. A escolha justifica-se por esta escola apresentar algumas situações 

que se aproximavam daquilo que compreendo, apoiada na legislação, como coerente a 

uma educação no e do campo. Compartilho, na sequência, dois momentos observados e 

um relatado pela diretora que, para mim, dizem respeito a uma escola que tem ampliado 

o seu compromisso para além do ensino:  

a) Era 07 de março de 2016, dia que antecedia o dia da mulher, as professoras 

junto à diretora conversaram com as crianças sobre a comemoração desta data. Conside-

raram que seria interessante convidarem as mulheres da família, as vizinhas e quem mais 

quisessem, como avós e tias, para no dia seguinte irem à escola às 15h para uma dinâmica 

e após confraternização em comemoração ao dia da mulher. (Diário de Campo, 07 de 

março de 2016). No dia seguinte, um grande número de mulheres da comunidade se fez 

presente na escola, onde participaram de propostas pensadas pelas crianças, professoras 

e pela Secretaria de Educação. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMA-
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TER) também disponibilizou uma funcionária para propor dinâmicas às mulheres daquela 

comunidade. (Diário de Campo, 08 de março de 2016) 

b) No início da tarde todas as crianças da escola se encontram no saguão. Trata-

va-se de 19 crianças que tinham disponível um tempo para conversar e refletir sobre o 

que foi feito no turno da manhã em suas casas, se colheram, venderam, se ajudaram nos 

afazeres domésticos, novidades na família e também sobre o projeto da escola e as pró-

ximas etapas dele, etc. (Diário de Campo, 09 de março de 2016). Nos dias que estive na 

escola, esta me pareceu ser uma rotina já bastante comum ao grupo.  

c) A escola não é espaço único de aprendizagem e, muito menos, de uso exclusi-

vo das crianças. A diretora, atendendo a solicitação da comunidade e compreendendo a 

dificuldade de muitas famílias irem até a cidade vizinha para fazerem as aulas teóricas da 

carteira de motorista, entrou em contato com as autoridades competentes e disponibili-

zou a escola para tal necessidade da comunidade local. Muitas famílias aproveitaram a 

oportunidade, pois as aulas eram no turno da noite, próximas de suas residências o que 

diminuía significativamente os custos, entre outras vantagens. 

A partir das vivências apresentadas acima, ainda durante o período da segunda 

aproximação exploratória, conversei com a Secretária de Educação, a diretora, as profes-

soras da EMEF e com as crianças sobre o meu trabalho e, mesmo de modo informal, 

questionei-as se concordavam com a minha presença para a realização do estudo e obtive 

resposta positiva e alegre de todas. 

No retorno a Porto Alegre, elaborei uma tabela de organização da pesquisa 

(APÊNDICE B) seguindo sugestão de Kaufmann (2013). O intuito foi de sistematizar e ali-

nhar o problema central aos objetivos, procedimentos metodológicos e aos focos que 

meu olhar pretendia atentar. Como nas pesquisas de Kaufmann, aqui também o plano 

sofreu alterações no decorrer do processo de pesquisa, contudo destaco a importância 

da técnica que ajudou a ter mais “autocontrole e domínio dos acontecimentos” (p.69).  

Diante da escolha por realizar o estudo na EMEF São Sebastião, na cidade de 

Marcelino Ramos/ RS, apresento então no capítulo seguinte informações sobre o contex-

to em que foi realizada esta pesquisa.  
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3. PROCESSOS DE PESQUISA II – O CONTEXTO  
 

 

O principal objetivo deste capítulo é situar sobre o local onde se realizou a pes-

quisa de campo, o município de Marcelino Ramos/RS e a Escola de Ensino Fundamental 

São Sebastião. Os dados apresentados aqui são de fontes secundárias, apoiados em da-

dos do Censo Demográfico (IBGE, 2010), Censo Escolar (INEP, 2010), Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS, 2015), informações do site da Prefeitura Munici-

pal de Marcelino Ramos e de uma página na internet, elaborada por Wilmar Wilfrid Rübe-

nich, em que consta a história da cidade. Paralelamente, a consulta a documentos como o 

Projeto Político Pedagógico (PPP, 2016) da EMEF São Sebastião, Plano Municipal de Edu-

cação (2015-2025), Plano de carreira do magistério Municipal/2015, conversas de grupos 

focais com as professoras e excertos de entrevistas realizadas com as famílias das crian-

ças que estudam na escola pesquisada ajudaram a escrita no que se refere à instituição.  

 

 

3.1 A CIDADE DE MARCELINO RAMOS 

 

 

A cidade de Marcelino Ramos está situada na região norte do Estado do Rio 

Grande do Sul, a 423 km da capital Porto Alegre na divisa com o Estado de Santa Catarina, 

as margens do Rio Uruguai. Pertence à Mesorregião do Noroeste Rio-Grandense e à Mi-

crorregião de Erechim, região conhecida como Alto Uruguai, conforme indica na ilustra-

ção que segue.  
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Ilustração 4 - Localização do município no mapa do Rio Grande do Sul 

 

                               Fonte: Google imagens, 2017. 

 

Segundo o histórico da cidade apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE), até o ano de 1893 a área em que o município se situa permaneceu 

inexplorada, coberta por mata virgem e apenas habitada pelos índios coroados, perten-

cendo ao município de Passo Fundo. Durante a Revolução de 189325, algumas famílias re-

fugiadas deram início ao povoamento da localidade. 

A partir disso, o município, colonizado por imigrantes alemães, italianos, polo-

neses e lusos, tem sua história associada à estrada de ferro São Paulo – Rio Grande, que 

ligaria São Paulo aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo his-

tórico apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento, em vídeo 

institucional26, foi no ano de 1909 que se iniciou a construção da linha férrea. No entanto, 

devido a uma cheia no Rio Uruguai ocorrida no ano de 1911, a ponte foi levada pelas águas 

e precisou ser reconstruída sendo concluída no ano de 1913. 

                                                           
25 A Revolução Federalista ocorreu no Sul do Brasil, no período de 1893 a 1895, devido à insatisfação ao 
domínio politico de Júlio de Castilhos, então presidente do Rio Grande do Sul. Tratou-se da disputa de dois 
grupos políticos gaúchos: os chimangos (pica-paus), defensores de Castilhos, e os maragatos (federalistas). 
A guerra civil teve fim em agosto de 1895 com a derrota dos maragatos. (HOERNER JUNIOR, 2007). 
26 Disponível em: http://www.marcelinoramos.rs.gov.br/secretarias/verSecretaria/20. Acesso em 01/05/2017. 

http://www.marcelinoramos.rs.gov.br/secretarias/verSecretaria/20
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A cidade de Marcelino Ramos foi emancipada no ano de 1945 e leva esse nome 

em homenagem ao engenheiro27 responsável pela construção de tal ferrovia, onde ainda 

hoje transitam passeios de Maria-Fumaça que compõem o leque de atividades turísticas 

e, junto da agricultura familiar impulsionam o setor econômico municipal. 

No ano de 1985, foi noticiado na cidade que seria construída a Usina do Alto 

Uruguai, entre Aratiba/RS e Itá/SC, provocando preocupações quanto à possibilidade de 

alagamentos. Nos quatro anos seguintes – 1985 a 1989 – a cidade foi alagada duas vezes 

causando destruições no Balneário e atingindo 42 residências. Com a construção da Usi-

na, em meados da década de 1990 muitas famílias foram indenizadas e mudaram-se, fa-

zendo com que comunidades inteiras do interior desaparecessem. De acordo com os re-

gistros municipais, foram anos difíceis para o município, empresas fecharam e o comércio 

perdeu clientela. 

No ano de 1989, acreditando na potencialidade do turismo, as autoridades lo-

cais reabriram um poço perfurado pela Petrobrás em 1979 na busca, sem sucesso, por 

petróleo. Deste poço jorrou água terma sulfurosa com temperatura de 39ºC, oriunda do 

aquífero guarani. Diante disso, investimentos na área do turismo foram realizados. 

Atualmente a cidade é reconhecida por atividades turísticas, com destaque ao 

Parque de Águas Termais, e por suas belezas naturais, conforme demostra a ilustração 

que segue: 

  

                                                           
27  O Engenheiro Marcelino Ramos nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1844. Dedicou grande parte de sua 
carreira a construção ferroviária, tendo assumido as obras da ferrovia São Paulo – Rio Grande do Sul, no 
trecho que ligava a cidade de Passo Fundo ao Rio Uruguai, na fronteira com o Estado de Santa Catarina. 
Marcelino Ramos faleceu no Rio de Janeiro no ano de 1910. 
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Ilustração 5 - Vista aérea da cidade de Marcelino Ramos 

 
                 Fonte: Galeria de Imagens da Prefeitura Municipal, online, 2017. 

 

Paralelo às atrações turísticas, as atividades voltadas à agricultura e pecuária lo-

cal também são bastante importantes para a estrutura econômica do município. Segundo 

o Plano Municipal de Educação 2015, o município possui 717 agricultores familiares que 

utilizam 75% da área territorial municipal. As principais culturas agrícolas do município são 

provenientes do cultivo da cana-de-açúcar, milho, soja, laranja e tangerina.  

Dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) apontam que a população urbana de 

Marcelino Ramos é constituída por 2.722 habitantes e a população rural soma 2.412 habi-

tantes, totalizando assim 5.134 habitantes, em uma área territorial de 229, 759 km². Deste 

total de habitantes, ainda segundo o IBGE (2010), 2,8% da população tinha renda domicili-

ar per capita abaixo de setenta reais, categorizando-se assim na linha de extrema pobre-

za, sendo estes em sua maioria residentes em área rural (71%). 

Em termos educacionais, funcionam no município nove escolas. Destas institui-

ções, três pertencem a Rede Estadual de Ensino, sendo duas delas localizadas no campo. 

As outras seis são escolas da Rede Municipal, destas, quatro localizadas em área rural 

atendendo crianças desde a pré-escola até os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No 

ano de 2016, a partir do convênio firmado com o Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROIN-
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FÂNCIA/MEC) 28, o município inaugurou, em área urbana, sua primeira escola com aten-

dimento às crianças de 0 a 3 anos. 

A esse respeito, a partir dos dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do SUL (TCE/RS, 2015), podemos perceber que a cidade de Marcelino Ramos an-

tes do convênio com o Proinfância integrava o grupo de 49 municípios no Estado que no 

ano de 2015 não contavam com crianças matriculadas em creche na Rede Municipal. Se-

gundo o TCE/RS, o município também integrava o conjunto dos quais não havia possibili-

dade de qualquer outro tipo de matrícula na etapa por ausência de creche pública ou pri-

vada. No que concerne ao atendimento educacional da Rede Municipal os dados do ano 

de 2016 foram organizados na tabela apresentada a seguir: 

 

Tabela 1 - Número de crianças atendidas pela Rede Municipal, etapa e localização 

Etapa Localização 
Número de 

crianças 

Educação Infantil 

Rural 

(Pré-escola) 
22 

Urbana 

(Creche e Pré-escola) 
127 

Ensino Fundamental 

(Anos Iniciais) 

Rural 41 

Urbana 171 

Total Rural/Urbano 361 

Fonte: Elaboração própria - Dados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2016. 

 

Percebe-se, a partir da análise da tabela, a não oferta de matrículas a crianças 

de 0 a 3 anos residentes em área rural no município. Esta realidade foi amplamente discu-

tida na Pesquisa Nacional “Caracterizaç~o das pr|ticas educativas com crianças de 0 a 6 

                                                           
28 Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Proinfância foi instituído pe-
la Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e fez parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) do Ministério da Educação. Além da assistência financeira na construção de escolas por meio de con-
vênios com os municípios, totalizando 8.728 novas escolas no Brasil no período de 2007 e 2014, o Programa 
em parceria com universidades prestou assessoramento técnico-pedagógico aos municípios que aderiram 
ao convênio.  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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anos residentes em |reas rurais” (MEC/UFRGS) quando se confirmou, através da análise 

dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional 

de Pesquisas em Educação Anísio Teixeira (INEP), a invisibilidade dos bebês e crianças 

bem pequenas residentes no campo brasileiro.  

O Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) para Educação Infantil do Campo 

apresenta no documento “Educaç~o Infantil do campo: Proposta para a expans~o da po-

lítica” (2014), recomendaç~o para “[...] promover o desenvolvimento de um plano de 

construção de escolas infantis rurais, considerando os critérios e especificidades escola-

res” (p.30). Dados informados pela Coordenaç~o Geral de Educaç~o Infantil (COEDI/MEC, 

2017) apontam ainda o quão tímidos são os avanços neste sentido. Segue na tabela abai-

xo um compilado29 correspondente ao período de 2007 a 2015 apresentados em nível na-

cional: 

 

Tabela 2 - Projetos de escolas de Educação Infantil do campo por região do país 

Região do país Número de projetos  Porcentagem 

Sul 7 4,22% 

Sudeste 25 15,06% 

Centro-Oeste 6 3,61% 

Nordeste 70 42,17% 

Norte 58 34,94% 

Total 166 100% 

            Fonte: Ministério da Educação COEDI | DICEI | SEB, 2017. 

 

Ainda conforme dados do último Censo Demográfico (2010), no município de 

Marcelino Ramos, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 5,9%, 

sendo na área urbana de 5,7% e na área rural atingindo o índice de 6,3%.  

No ano de 2015, com a elaboração do Plano Municipal de Educação, foram elen-

cadas 20 metas a serem alcançadas no município nos próximos 10 anos. Nesta lista de 

objetivos, as crianças e adolescentes no campo foram consideradas especialmente no 

que se refere: 

                                                           
29 Nesta planilha constam informações de projetos relacionados a construções e/ou reformas de instituições 
de Educação Infantil no campo à nível nacional.  
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 A oferta de Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental para as 

populações do campo, especialmente em área rural e preferencialmente em 

suas próprias comunidades; 

 A organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do 

calendário escolar de acordo com a realidade local, identidade cultural e com 

as condições climáticas da região; 

 Ao desenvolvimento de tecnologias pedagógicas que combinem, de 

maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 

escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educa-

ção especial e das escolas do campo; 

 Ao apoio a alfabetização de crianças do campo com a disponibilização 

de materiais didáticos específicos voltados para a realidade dos estudantes; 

 Ao atendimento às escolas do campo, gradativamente, com a oferta de 

educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, con-

siderando-se as peculiaridades locais; 

 Ao incentivo a permanência escolar e as matrículas no Ensino Médio 

gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo de 

acordo com os seus interesses e necessidades. (Fonte: Plano Municipal de 

Educação, 2015-2025). 

 

Ainda relacionado à educação, uma publicação online da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura (2017) informa que todos os alunos, tanto da rede estadual quanto 

municipal, utilizam transporte gratuito oferecido pelo município ou empresas contratadas 

pela rede municipal. Informa também que todos os alunos das escolas municipais rece-

bem uniforme escolar e material didático necessário para o exercício de todo o ano.  

A merenda escolar oferecida nas escolas de Marcelino Ramos é em grande par-

te adquirida da produção de agricultores familiares do município. O cardápio é acompa-

nhado por uma nutricionista. 
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No que diz respeito à qualificação dos professores da Rede Municipal, a infor-

mação é de que são concursados30, graduados e com vários cursos e formações na área 

que atuam. O município se preocupa com a formação continuada dos profissionais e ofe-

rece assessoria pedagógica para seu corpo docente mensalmente. Outras ações são tam-

bém planejadas no decorrer do ano letivo, tais como, Seminários Municipais de Educação, 

mostra de trabalhos das crianças em espaços de grande circulação como a Prefeitura 

Municipal, publicação de revista pedagógica e de vídeos institucionais sobre o trabalho 

desenvolvido durante o ano escolar.  

O município reelaborou no ano de 2015 seu Plano de Carreira do Magistério em 

que dispõe, entre outros elementos importantes, sobre os níveis de progressões na car-

reira docente municipal e a questão salarial. Neste aspecto o vencimento básico para 

um(a) professor (a) a nível médio na modalidade normal/ magistério por 22horas sema-

nais é de RS 1,200,00 (mil e duzentos reais), tendo retribuição pecuniária  sobre os venci-

mentos básicos nas seguintes percentuais: 25% para a modalidade 2 ( nível superior, curso 

de licenciatura plena para Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental; 50% 

para modalidade 3 ( formação em Curso de Pós-graduação em especialização); 75% para 

modalidade 4 ( formação em Curso de Pós-graduação Mestrado ou Doutorado).31  

 

 

3.2 A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO 

 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, inaugurada em março 

de 1999, está localizada em área rural, na comunidade São Sebastião, a 32 km da cidade 

de Marcelino Ramos. Anterior ao início de seu funcionamento, as crianças da localidade 

frequentavam a escola estadual, de mesmo nome, distante apenas 2 km da nova constru-

ção.  

                                                           
30 Segundo Secretaria de Educação Municipal, três únicos docentes não são concursados e sim, contratados 
pela prefeitura: o professor de Educação Física, Informática e de Música.  
31

 Plano de Carreira Municipal disponível em:  
http://www.marcelinoramos.rs.gov.br/restrito/upload/editais/561.pdf.  

http://www.marcelinoramos.rs.gov.br/restrito/upload/editais/561.pdf
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As razões dessa transição foram marcadas por dois acontecimentos principais: 

o primeiro refere-se a municipalização das escolas de Ensino Fundamental em Marcelino 

Ramos, no ano de 1999; e, o segundo esteve implicado na mudança de local da sede da 

comunidade, devido a construção da barragem na cidade vizinha, Itá/SC32. Desse modo, a 

empresa responsável pela barragem adquiriu terreno (na mesma comunidade) e recons-

truiu os mesmos edifícios que constituíam a sede anterior, ou seja, o salão comunitário, a 

igreja e a escola com residência anexa (característica comum nas escolas rurais estadu-

ais).  

Muitas famílias da comunidade São Sebastião, e das comunidades vizinhas, fo-

ram indenizadas em virtude da construção da barragem e mudaram-se33. Desse modo, no 

ano de 2009, devido à redução do número de crianças na localidade, houve a junção da 

EMEF São Sebastião a outras duas escolas municipais.  

Segundo a professora ML34 que também exerce cargo de diretora da EMEF São 

Sebastião (conversa de grupo focal, 05 de outubro de 2016), a concordância para que a 

escola São Sebastião fosse a instituição que receberia os alunos e as professoras das es-

colas municipais Santos Dumont e Marcelino Ramos da Silva justificou-se por sua melhor 

estrutura física e por localizar-se no centro das três comunidades, o que favorecia o 

transporte intra-campo. 

Importante pautar aqui que além da particularidade local vinculada à barragem 

de Itá, neste momento o Brasil vivia intensamente o processo de nucleação das escolas 

rurais implicado nas reformas educacionais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional/LDBEN (BRASIL, 1996), na criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental, de Valorização do Magistério (FUNDEF) e do fortalecimento do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), (GONÇALVES, 2010). Este pro-

cesso em que as unidades do campo foram desativadas, e os estudantes foram nucleados 

em centros urbanos e escolas maiores, fez com que a alternativa sugerida pelo poder pú-

                                                           
32 A construção da Usina Hidroelétrica de Itá inunda aproximadamente 103 KM² de terras, abrangendo um 
total de 11 municípios entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.  
33 Em conversas informais as professoras acreditam que de 60 famílias que viviam na comunidade São Se-
bastião até a BR, restaram menos de 20 famílias. Nas escolas que foram fechadas o número de crianças 
atendidas diminuiu de 35/40 crianças por escola para 6/7 crianças.  
34 Os nomes das professoras e das crianças serão utilizados abreviando as iniciais dos seus nomes, por ques-
tões éticas melhor explicadas no subcapítulo 4.5 - Assentimentos e consentimentos para realização da pes-
quisa: reflexões que cruzaram este estudo. 
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blico municipal de manter as crianças em escola localizada no campo fosse reconhecida 

como bastante positiva no contexto da época. 

A professora ML relatou também que o fechamento das outras duas escolas 

possibilitou que as famílias, a comunidade e as professoras fizessem algumas solicita-

ções/negociações com a Secretaria de Educação Municipal, tais como: ter uma professora 

por cada série/ano e ter uma servente para fazer limpeza e a merenda das crianças.  

A administração municipal do período reconhecendo o sentimento de perda da 

comunidade pelo fechamento das escolas, além de atender as solicitações feitas, dispôs 

mais dois professores à escola, um para aulas de Educação Física e um para as de Infor-

mática, com períodos semanais na escola, visando melhorar ainda mais a qualidade da 

educação naquele contexto.  

Para a professora ML, “Essa junç~o aconteceu porque todos nós e a administra-

ção pensávamos em melhorar a qualidade da educação. O que nos moveu foi porque ia 

melhorar muito a qualidade do ensino” (Conversa de grupo focal, 05 de outubro de 2016). 

No entanto, como a EMEF São Sebastião não estava planejada para esse aumento no 

número de alunos, mesmo tendo a melhor estrutura em comparação com a das escolas 

fechadas, foi necessário que ela passasse por uma reforma. Neste período de obras, para 

não parar o ano letivo, as aulas foram realizadas no salão comunitário.  

Depois da reforma, a escola passou a contar com a seguinte estrutura física: 

quatro salas de aula, uma cozinha, uma sala de informática e biblioteca, uma secretaria, 

dois banheiros, uma horta, um saguão, um pátio grande. As crianças e as professoras 

também tem acesso livre ao uso do ginásio da comunidade nas aulas de Educação Física 

em dia de chuva. Para os dias ensolarados é possível utilizar o campo de futebol da co-

munidade.  

A administração municipal dispôs, logo após a reforma, o que havia acordado 

junto a comunidade escolar: quatro docentes fixos, uma servente e dois professores se-

manais (Educação Física e Informática). O turno de funcionamento da escola passou a ser 

o vespertino, com turmas de ensino regular e, matutino, duas vezes na semana, com pro-

jeto de acompanhamento das aprendizagens das crianças oferecendo suporte aos alunos 

que apresentam diversidade nas suas aprendizagens.  

 As diferenças na estrutura física da EMEF São Sebastião podem ser observadas 

a partir das duas ilustrações apresentadas na sequencia: 
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Ilustração 6 - EMEF São Sebastião antes da reforma 

 
    Fonte: Acervo das professoras, 2016. 

 

 
 

Ilustração 7 - EMEF São Sebastião após a reforma 

 
Fonte: Acervo das professoras, 2016. 

 
 

Ainda no ano de 2008 – antes da junção das escolas – houve a mudança para 

nove anos de duração do Ensino Fundamental35, o que ocasionou que no ano de 2009 – 

com a junção – que houvessem turmas do primeiro ano e da primeira série, em virtude de 

                                                           
35  Lei 11.274 de fevereiro de 2006 amplia a etapa do Ensino Fundamental para nove anos de duração com 
obrigatoriedade de matricula a partir dos seis anos de idade. . 
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terem idades diferentes, e assim foi preciso organizá-las na mesma sala. Esse processo 

continuou até o ano de 2010. 

As docentes que trabalham na EMEF, desde a junção das escolas até atualmen-

te, são residentes em área rural. Foi pouco o tempo da vida das professoras em que esti-

veram afastadas do campo, a sua ausência do contexto rural foi devido à necessidade de 

obterem formação escolar ou universitária.  

A professora/diretora ML rememora em conversa de grupo focal, que quando 

iniciou as atividades como docente na EMEF São Sebastião, no ano de 1999, deixou a casa 

onde vivia com os pais, na comunidade rural vizinha, e passou a residir na casa anexa à 

escola durante os dias da semana. No ano de 2000, a professora casou e, desse modo, no 

ano de 2001 seu marido passou a residir junto dela na comunidade São Sebastião (Con-

versa de grupo focal, em 06 de outubro de 2016). 

Nesta mesma conversa, a professora DS relatou que, embora agora resida no 

Distrito de Coronel Teixeira, antes de casar “[...] trabalhava na agricultura mesmo! Meu 

pai tinha avi|rio, roça, e chiqueiro”. J| a professora MZ justificou seu sentimento de per-

tença ao meio rural, uma vez que foi das professoras a que saiu mais cedo da comunida-

de: 

 

Sim, eu sai muito cedo. Eu nunca trabalhei pra dizer que eu trabalhasse no cam-
po. Mas nasci, me criei e minha família tá toda ali ainda. Fui morar em Erechim 
desde menina, porque naquele tempo para estudar não era assim, né? Era dife-
rente. Não tinha transporte. Não tinha nada. Tinha que morar fora para poder 
estudar. Eu senti na pele. Eu fui. Antes eu ia caminhando lá da BR até Coronel 
todos os dias, ia e voltava a pé da quinta a oitava série. E, depois fui morar em 
Erechim para fazer o segundo grau, que não tinha como né? Não tinha outra 
maneira. Fui morar com uma prima minha lá e fiquei quase dez anos entre soltei-
ra, estudando e casada. Um tempo morando lá. Depois voltei. É que na verdade 
nós gostamos bastante do campo. (Conversa de grupo focal, 06/10/2016). 

 

Trata-se, portanto, de um grupo de professoras que indicam ter escolhido estar 

ali. Um grupo que demonstra ter sentimento de pertença, de afeto e respeito com as 

causas relacionadas à área rural. É possível aqui fazer relação com o que já foi apontado 

na revisão bibliográfica, a partir da pesquisa de Fernandes (2008), em que as professoras, 

naquele caso assentadas da reforma agrária, propunham na escola continuidade de sua 

realidade social aliada a participação junto das famílias. 
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A esse respeito, uma das famílias entrevistadas36 analisa que o fato das profes-

soras serem do campo é uma característica importante para o desenvolvimento de pro-

postas na escola vinculadas a esse contexto:  

 

Mãe: Precisa ter contato com o campo. Que nem as profes aqui [referindo-se as 
professoras da EMEF São Sebastião] elas são envolvidas com o campo, elas sa-
bem, elas sentem, elas podem falar pelo que elas conhecem.  
Pai: Se esse professor viesse morar aqui no campo eu até acho que poderia. Mas 
só vir e ir de volta pra cidade não sei... Desde as brincadeiras que as professoras 
daqui fazem com os alunos, eu acho que esses professores da cidade não con-
seguiriam. Eu vejo desde o meu sobrinho, se ele fosse professor, isso que a mi-
nha irmã era da roça, meu cunhado era da roça, mas hoje estão lá na cidade, 
acho que ele não conseguiria. (Entrevista realizada com a Família 2, 18/10/2016). 

 

Outra característica bastante comum nas escolas localizadas no campo se refe-

re às classes de turmas multisseriadas. Na EMEF São Sebastião, que atende turmas de 1º a 

5º ano desde 201237, anualmente uma das docentes precisa atender duas turmas de eta-

pas diferentes em uma mesma sala. Para tanto, as professoras se organizam de forma 

que haja rotatividade neste sentido, de modo que a mesma professora não fique dois 

anos seguidos trabalhando com turma multisseriada. Referente a essa organização, as 

professoras relataram que os critérios de agrupamentos das turmas estão implicados 

também em outros aspectos: 

 

ML: A gente pensou sempre em deixar o primeiro ano sozinho. 
DZ: Porque é uma turma que te exige mais também, né? Que tu tens que dar 
atenção bem pontual, mais individual... 
MZ: Na verdade nossa linha de pensamento é essa. A proximidade para facilitar 
aquela série, por ano... Aquele que tá mais próximo pega os dois para que fique 
mais próximo para a colega. Porque todas nós estamos, cada ano uma, mas 
sempre alguém vai estar com duas turmas. 
ML: E, o número de alunos também né? Porque se é para ter uma proximidade, e 
o número de alunos ser muito para uma daí é mais difícil também né? Embora 
nosso número de alunos nem se juntar todos dá uma turma né... (Conversa de 
grupo focal, 06/10/2016). 

 

Na procura por saber o número de alunos que foram atendidos por ano, com o 

objetivo de mostrar o acréscimo de crianças a partir da junção das três escolas, pedi auto-

                                                           
36 As informações sobre as famílias entrevistas serão apresentadas detalhadamente no subcapítulo 4.3 – 
Entrevistas semiestruturadas com as famílias. 
37 Anteriormente a oferta era de 1º a 4º ano. 
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rização na Secretaria de Educação e busquei os diários de classe da escola nas caixas ar-

quivos na prefeitura, obtendo os seguintes dados: 

 

Tabela 3 - Número de alunos atendidos na EMEF São Sebastião 

Turma 
Período e número de alunos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º ano 4 5 8 7 5 3 3 3 4 

2º ano 7 11 13 8 6 6 3 3 3 

3º ano 2  11 16 7 7 6 4 3 

4º ano 7 5 14 9 16 7 7 5 4 

5º ano     10 16 6 5 5 

1ª série 2    2     

2ª série  5        

3ª série  3 2       

4ª série  5 2       

5ª série          

Total 21 49 50 40 44 39 25 20 19 

         Fonte: Elaboração própria – Dados registrados nos diários de classe de cada ano. 

 

A leitura desta tabela demostra que o número de crianças atendidas na EMEF 

São Sebastião diminui gradativamente, ano após ano, depois da junção das três escolas. 

Sobre essas circunstâncias a diretora/professora ML relata que:  

 

 ML: A gente tá lutando para a escola não fechar, esperamos que não feche. A 
gente pensa que um dia vai ocorrer a junção de nós [referindo-se a rede munici-
pal] e o estado [referindo-se a escola de Ensino Fundamental estadual]. Na esco-
la de Coronel Teixeira que tem do primeiro ao quinto ano, que também é em 
torno de 20 alunos. E a gente imagina que esses alunos vão vir pro município. 
Então nós esperamos que eles venham pra nós, pra nossa escola. (Conversa de 
grupo focal, 06/10/2016). 

 

Essa perspectiva de não fechamento da escola, e o desejo inclusive de acrésci-

mo de turmas, é compartilhada ainda pelos alunos, ex-alunos e famílias, conforme pode 

ser observado nos três trechos apresentados a seguir: 
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[TRECHO 1- EX-ALUNA]  
Esse foi meu último ano nesta escola é uma pena que estou saindo, mas um dia 
tudo chega ao fim e tenho que ir embora. Das professoras eu não tenho o que 
falar, sempre ensinando o melhor para termos uma vida digna e sermos felizes. 
A Isabel [referindo-se a Secretária de Educação do período] bem que poderia ser 
mais generosa que ela já é, e construir um 6º ano para nós não termos que sair 
daqui. As professoras estão de parabéns porque tudo o que eu sei foram elas 
que me ensinaram38. É isso que eu tenho para falar (FR, 11 anos, ex-aluna, Publi-
cado no Jornal Gazeta Turística, dezembro de 2015, p.1139).  
 

[TRECHO 2- CRIANÇAS40]  
Pesquisadora: Tem alguma coisa que vocês gostariam que fosse melhor? [Silên-
cio]. Vamos imaginar que a profe Cris tem um montão de dinheiro... e ai vocês 
vão me dizer, então faz isso aqui na escola. O que vocês me diriam? 
DRE: Botar mais alunos. É muito pouco. 
LU: É muito pouco para brincar. É pouco para estudar. 
Pesquisadora: Vocês têm medo que a escola fique fechada? 
DRE e LU: Sim. 
Pesquisadora: Por quê? 
GB: Aqui a gente brinca, se diverte, estuda... 
DRE: Aprende coisas novas. (Conversa de grupo focal com crianças, grupo 1, 
19/10/2016) 
 

[TRECHO 3 – FAMÍLIA] 
Pesquisadora: O que você acha que poderia melhorar na escola? 
Mãe: Ai profe Cris, o sonho seria que essa escola aumentasse. Que a gente pu-
desse ensinar nossas crianças, nossos filhos, nesta educação que a gente tem 
hoje [referindo-se aos projetos do campo], no mínimo até o 9º ano. Fazer um es-
tudo contínuo do 1º até o 9º ano. O sonho. Isso é um sonho né? (Entrevista reali-
zada com a Família 4, 20/10/2016). 

 

A professora DZ recorda, também neste sentido, da demanda recente de um 

grupo de mulheres que demonstraram interesse em voltar a estudar, solicitando a oferta 

na EMEF São Sebastião da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desta forma, a Secretaria 

de Educação solicitou a realização de um levantamento em nível do Município de Marce-

lino Ramos na busca por reconhecer demanda real pela oferta desta modalidade de ensi-

no, especialmente no que se refere às pessoas residentes no campo, uma vez que, na 

área urbana a EJA já vem sendo disponibilizada. Ainda não houve resposta da Secretaria 

                                                           
38 Preocupei-me em buscar dados de avaliações nacionais, como a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional de 
Alfabetização – ANA, mas devido ao reduzido número de alunos elas não foram aplicadas na EMEF pesqui-
sada.  
39 É importante pautar que embora reconheça a publicação no jornal como uma das fontes de dados nesta 
pesquisa, compreendo que, neste caso, seria bastante difícil o jornal da cidade publicar algo contrário a 
qualidade da escola uma vez do sentido da reportagem ser de mensagem de despedida à escola. O que 
quero aqui dizer é que a publicação ao mesmo tempo que teve meu estranhamento ainda assim foi consi-
derada importante devido a seu conteúdo. 
40 Os nomes das crianças serão apresentados pelas iniciais nesta pesquisa, conforme reflexão realizada no 
capítulo 4.5 – Assentimentos e consentimentos para realização da pesquisa: reflexões éticas que compuse-
ram este estudo. 
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de Educação Municipal que, a esse respeito, no último contato informou estar vendo pos-

sibilidades da viabilização da solicitação.  

No ano de 2016, ocorreu uma redução no quadro de docentes na EMEF São Se-

bastião. Uma das docentes foi convidada a compor equipe em outra escola do campo, de 

modo temporário, o que fez com que durante este ano letivo duas41 professoras tenham 

trabalhado com turmas multisseriadas na escola. 

Importante destacar que todas as crianças atendidas na EMEF São Sebastião no 

ano de 2016 eram filhas de trabalhadores do campo, com exceção de um menino cujos 

pais trabalham em uma fábrica de produtos alimentícios na cidade vizinha. Neste sentido, 

a escola reconhece que os “[...] estudantes provém da |rea rural, ou seja, da pequena 

propriedade rural e da agricultura familiar. A escola está situada no meio rural, oferece 

atividades estas que incentivam a permanência dos jovens no meio rural.” (PPP, 2015, 

p.3). 

Ainda vinculado a esta particularidade local, a EMEF S~o Sebasti~o busca a “[...] 

integração do currículo que possibilite tornar os conhecimentos mais significativos para 

os estudantes e favorecer a participaç~o ativa dos mesmos” (PPP, 2015, p.10) e, por isso, 

utiliza como estratégia o trabalho por projetos buscando, desse modo, “[...] articular os 

saberes das diversas áreas de conhecimento permitindo interdisciplinaridade, além da 

inserç~o da educaç~o de forma ampla na cultura”. (PPP, 2015 p.10).  

Neste sentido, desde o ano de 2014, as professoras sentiram-se desafiadas a 

pensar projetos vinculados a Educação no/do Campo. Dois aspectos foram apontados 

pelas docentes como disparadores para este novo olhar: primeiro recordaram o filme 

“Narradores de Javé42”, assistido em uma formação continuada, que retratava a história 

de um povoado prestes a ser inundado, assim como a história da comunidade de São Se-

bastião. Depois consideraram o olhar atento da Secretária Municipal de Educação como 

incentivador para a mudança pedagógica vivida: 

 

                                                           
41 Tive conhecimento de que, atualmente no ano letivo de 2017, a professora cedida à outra escola retornou 
a suas atividades na EMEF, o que possibilita que apenas uma das professoras passe a ter turma multisseria-
da.  
42 Filme lançado brasileiro lançado no ano de 2004, dirigido por Eliane Caffé.  
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MZ: Na verdade, nós aqui, nós três e a profe VR43, a gente falava, falava bastan-
te, mas eu acho que a gente estava um pouco desleixada, não sei.  Tava todo 
mundo indo embora, os alunos diminuindo, ninguém mais queria ficar no campo. 
E a Secretária de Educação sempre teve presente em tudo que era reunião. Ela 
sempre participou. Aí um dia ela deu um puxãozinho, ela só disse assim: - Que tal 
vocês fazerem um projeto mais voltado pro campo? Foi o que ela disse. Meu 
Deus! Nós começamos! (Conversa de grupo focal, 06/10/2016). 

 

Portanto, o início de uma reflexão mais intensa sobre educação no/do campo na 

EMEF São Sebastião foi fomentado pela formação de professores, postura atenta da Se-

cretária de Educação e disposição das professoras em buscar uma prática pedagógica 

nova e coerente ao local em que estão inseridas. Concomitante a isso, a aceitação das 

crianças, das famílias e da comunidade resultaram em novas práticas pedagógicas, des-

tas, algumas serão apresentadas no capítulo 5 – As práticas pedagógicas da EMEF São 

Sebastião – buscando responder o que faz com que as práticas pedagógicas de uma esco-

la situada no campo sejam consideradas especificamente do campo. 

Antes disso, no capítulo que segue, serão apresentadas algumas reflexões so-

bre os processos de pesquisa durante o trabalho de campo realizado junto as professo-

ras, crianças e famílias da comunidade São Sebastião.  

  

                                                           
43 Trata-se das iniciais do nome da professora que neste ano de 2016 não compôs o grupo de docentes na 
EMEF pesquisada.  
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4. PROCESSOS DA PESQUISA III - VIVÊNCIAS E REFLEXÕES DO TRABALHO DE CAMPO 
 

 

O termo trabalho de campo lembra algo ligado à terra. É esta a forma que a mai-
oria dos investigadores qualitativos utiliza para recolher os seus dados. Encon-
tram-se com os sujeitos, passando muito tempo junto dos territórios deles – es-
colas, recreios, outros locais por eles frequentados ou nas suas próprias casas. 
Trata-se de locais onde os sujeitos se entregam as suas tarefas cotidianas, sendo 
estes ambientes naturais, por excelência, o objeto de estudo dos investigadores. 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.113).  

 

Este capítulo apresenta os caminhos e os instrumentos utilizados no trabalho 

de campo realizado no período de agosto a dezembro de 2016, por meio de cinco imer-

sões em campo, com duração de 5 dias úteis cada, totalizando 25 dias em que estive 

imersa no contexto pesquisado. 

Três grupos constituíram os informantes desta pesquisa: as três professoras da 

EMEF São Sebastião (sendo que uma exerce também o cargo de diretora); todas as deze-

nove crianças que frequentavam a escola no ano de 2016 (de 1º ao 5º ano); e cinco famílias 

cujos filhos estudam na EMEF (1 família para cada turma da escola). 

Foram várias as estratégias de produção de dados utilizadas com as crianças e 

com adultos, tais como: observação participante, conversas em grupos focais, entrevistas 

semiestruturadas e análise documental. Os registros foram feitos em diários de campo, e 

foram utilizados recursos de gravação de voz, registros fotográficos e de vídeo.  

Nos subcapítulos que seguem, apresentarei minhas impressões e reflexões 

acerca dos momentos vividos junto aos participantes da pesquisa, e das técnicas de pro-

dução de dados desenvolvidas. 

 

 

4.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

Foi inicialmente com a observação participante que busquei conhecer e com-

preender a realidade no contexto da EMEF São Sebastião. Para auxiliar esta forma ativa 

de observação (STAKE, 2011), considerei as indicações de Ludke e André (1987) sobre pla-
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nejar a observação tornando-a controlada e sistemática, implicando em um “planejamen-

to cuidadoso do trabalho e uma preparaç~o rigorosa do observador” (p.25).  

Para ajudar no planejamento da observação, iniciei revendo o roteiro para ob-

servação nas escolas elaborado na Pesquisa Nacional “Caracterizaç~o das pr|ticas educa-

tivas com crianças de 0 a 6 anos residentes em |reas rurais” (MEC/UFRGS, 2012). Também 

estudei algumas das sugestões sobre o que deve ser incluído nas anotações de campo, a 

partir das observações (LUDKLE; ANDRÉ, 1987; VICTORA; KNAUTH; HASSEM, 2000), e, 

assim, constitui alguns elementos que ajudaram a compor parte dos dados interpretados 

neste estudo.  

Considerando que a observaç~o participante envolve “[...] um conjunto de téc-

nicas metodológicas pressupondo um grande envolvimento do pesquisador na situação 

estudada” (LUDKLE; ANDRÉ, 1987, p. 28), para além das notas em diários de campo, os 

registros fotográficos de espaços, das situações de brincadeiras e das vivências do grupo 

em atividades vinculadas a projetos em desenvolvimento ajudaram a contextualizar o que 

foi observado. A respeito do uso da linguagem fotográfica Wunder (2006) considerou 

que esta:  

 

[...] gera em nós uma dupla sensação ao nos colocar a frente de algo que, ao 
mesmo tempo, está e não está ligado ao que chamamos de realidade. Uma fo-
tografia é um pacote de informações na medida em que nos fornece dados so-
bre os lugares, as pessoas, as épocas e os acontecimentos. É nesse sentido que 
ela ganha um grande valor como registro histórico e, mais radicalmente, como 
documento de comprovação dos fatos. (WUNDER, 2006, p. 02). 

 

Na observação participante, mesmo buscando ser discreta como sugerem Bod-

gan e Biklen (1994), atentando para vestimentas, evitando conversar sobre as informa-

ções que registrava, intercalando os tempos de observação nos diferentes espaços e 

momentos da escola, tive dificuldades em estar “[...] distante e próximo do objeto de ob-

servação, ou seja, dentro e fora do evento pesquisado” (VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 

2000, p.62, grifos dos autores). 

Foram muitos os momentos em que as professoras perguntavam minha opinião 

sobre determinadas situações ou iniciavam um assunto sobre suas vidas e esperavam que 

eu continuasse o diálogo. A esse respeito Victora, Knauth e Hassen (2000) consideraram 

que:  
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A imagem do investigador como uma “mosca na parede”, ou seja, como alguém 
com a capacidade de observar tudo sem ser observado e sem influenciar o am-
biente onde se encontra está há muito tempo ultrapassada por sua intrínseca 
impossibilidade. A maneira mais pertinente de observar é tendo clara que a pre-
sença do observador é parte do evento observado. Torna-se necessário, portan-
to, avaliar os efeitos desta presença no próprio evento, tendo sempre em mente 
que muitas ações observadas podem ter sido geradas pela própria presença do 
observador. (p.63) 

 

As crianças, por sua vez, perguntavam sobre como estava ficando a tarefa que 

realizavam, ou se eu sabia o que seria feito no dia, se algum bilhete iria para seus pais so-

bre determinada proposta. Também me convidavam para brincar, para vê-las em momen-

tos em que eu estava observando outra situação. Neste sentido, Martins Filho e Barbosa 

apontaram que:  

 

A observação participante ou a observação com participação tem sido o ponto 
forte nas pesquisas com e sobre crianças. Principalmente, quando encontramos 
nas vozes (escritas) dos pesquisadores afirmação do tipo: -“Em pesquisas com 
crianças é impossível observar sem participar, a observação é sempre com partici-
pação”. Pela análise realizada parece que o pesquisador não tem como fugir da 
participação, já que as crianças estão o tempo todo pedindo e puxando os adul-
tos para suas brincadeiras, interações, relações, produções, experimentos e diá-
logos. Segundo algumas indicações, os pesquisadores tornam-se um Outro, que 
observa e é também observado. (2009, p. 13) 

 

A observação participante, ao mesmo tempo em que favoreceu minha aproxi-

mação com a realidade e os sujeitos que compõem esta pesquisa, também me inquietou 

em vários momentos. Busquei, então, compreender se determinados acontecimentos 

estavam implicados em minha presença, especialmente no que se referia aos tempos 

mais duradouros do recreio e às atividades em que as famílias vinham realizar na escola.  

Compreendendo que a observação participante combina-se simultaneamente a 

outras técnicas metodológicas, nos subcapítulos que seguem apresento outros procedi-

mentos realizados para a produção de dados desta pesquisa. 
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4.2 CONVERSAS DE GRUPO FOCAL COM PROFESSORAS E CRIANÇAS   

 

 

Considerada como uma técnica cada vez mais utilizada nas pesquisas de abor-

dagens qualitativas, quando se quer debater sobre um conjunto particular de questões 

junto de um grupo com características em comum (GATTI, 2012), a conversa de grupo 

focal teve como participantes nesta pesquisa as três professoras da EMEF São Sebastião 

(sendo que uma delas exerce também o cargo de diretora), e as dezenove crianças matri-

culadas na escola no ano letivo de 2016. Todas as conversas foram registradas em dois 

gravadores, e realizadas em volta de uma mesa, na sala de professores da instituição.  

A abordagem junto às docentes e à diretora efetivou-se após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - APÊNDICES D44 e E). Estas participan-

tes colaboraram em dois momentos de conversas de grupos focais, intercalados em quin-

ze dias. A realização dos grupos focais teve duração de 1h 44min 17s para o primeiro e 1h 

12min 50s para o segundo. No quadro abaixo apresento informações das docentes e da 

diretora da EMEF: 

 

Ilustração 8 - Quadro com informações das docentes da EMEF São Sebastião 

Professora ML/ Diretora – Casada, tem 42 anos de idade, é mãe de dois filhos com 

idades de 14 e 5 anos. Reside com os filhos e o marido, que é agente comunitário de 

saúde, na casa anexa a escola São Sebastião. É formada em Letras, possui especiali-

zação em português e literatura, ambas em universidade privada. No ano em que 

participou do grupo focal tinha experiência profissional de 18 anos na docência. Des-

tes, 17 anos como concursada pública municipal e professora na EMEF em que reali-

zei a pesquisa.  

Professora DZ – Casada, tem 42 anos de idade, tem um filho de 21 anos. Reside com 

o marido, que é operador de máquinas, no Distrito de Coronel Teixeira. É formada 

em Magistério, graduada em História e possui especialização em interdisciplinarida-

de em história, em universidade privada. Trabalhou desde 1992 como contratada 

                                                           
44 O apêndice C referiu-se ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo responsável da 
Secretaria Municipal de Educação anteriormente as conversas de grupo focal realizadas com as docentes da 
EMEF São Sebastião. 
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municpal e no ano de 2003 passou a pertencer ao quadro de servidora municipal 

através de concurso. Desde o ano de 2009 é docente na EMEF pesquisada. 

Professora MZ – Casada, tem 51 anos, é mãe de quatro filhos com idades de 31, 28, 17 

e 5 anos. Reside com três filhos e o marido, que é agricultor. É pedagoga, com pós-

graduação em interdisciplinaridade, em universidade privada. É docente desde 1984, 

quando foi professora de Educação Infantil em cidade vizinha. É concursada na cida-

de de Marcelino Ramos desde 1998, sempre atuando com os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Atua na EMEF junto com as colegas desde o ano de 2009. 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

No que se refere ao desenvolvimento do processo focal junto das dezenove cri-

anças45 da EMEF São Sebastião, considerei que a melhor estratégia para realização seria 

dividi-las em quatro pequenos grupos focais para uma aproximação mais eficaz. Assim, 

três grupos foram formados com cinco crianças, uma de cada turma (de 1º ao 5º ano), e o 

último grupo foi formado por quatro crianças em que, uma era do 1º ano, uma do 4º ano e 

duas do 5º ano, conforme demostra quadro abaixo: 

 

Ilustração 9 - Quadro com informações dos grupos focais com as crianças 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: Elaboração da autora, 2017 

 

 

                                                           
45 No final deste subitem é feita uma discussão sobre o modo que apresentei as crianças nesta dissertação.  
46 As Siglas F e M representam neste quadro o sexo da criança participante, sendo feminino e masculino, 
respectivamente. 

 
 

Grupo 1 

PR (1º ano, 6 anos, F46) 
LU (2º ano, 8 anos, M ) 
GB (3º ano, 9 anos, F) 
AL (4º ano, 10 anos, M) 
DRE (5 ano, 11 anos. F) 
 

 
 

Grupo 2 

NI (1º ano, 6 anos, F) 
JO (2º ano, 7 anos, M) 
DV (3º ano, 9 anos, M) 
BE (4º ano, 10 anos, M) 
WE( 5º ano, 10 anos, M) 

 
 

Grupo 3 

WY (1º ano, 7 anos, M) 
RI (2º ano, 7 anos, F) 
LZ (3º ano, 9 anos. M) 
MA (4ºano, 10 anos, F) 
TAY (5º ano, 11 anos, F) 
 

 
 
Grupo 4 

JU (1º ano, 7 anos, M) 
YA (4º ano, 10 anos, F) 
MH (5º ano, 10 anos, M) 
RN (5º ano, 10 anos, M) 
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Em relação à assinatura dos termos de assentimento, as crianças já o haviam 

feito anteriormente. Bem como, já haviam retornado assinados todos os termos de con-

sentimento enviados aos pais, ou responsáveis legais pelas crianças. Devido à importância 

que esse processo tomou na pesquisa, o subcapítulo 4.5 - Assentimentos e consentimen-

tos para a realização da pesquisa: reflexões éticas que compuseram este estudo abordará 

especificamente sobre esse processo vivido. 

A duração dos grupos focais com as crianças variou entre 25 minutos, o de mai-

or duração, e 10 minutos, o de menor duração. Nesse sentido, duas características sobre o 

grupo de menor duração de conversa devem ser consideradas: primeiro que este grupo 

tinha um integrante a menos  que os outros três grupos e, segundo, que este foi o único 

grupo em que crianças da mesma turma estiveram juntas, o que me levou a refletir que o 

modo como organizei os grupos, com uma criança de cada turma, pode ter fomentado 

um diálogo mais à vontade entre elas e com isso não demostraram constrangimento nas 

verbalizações realizadas.  

As informações trazidas sobre a composição dos grupos focais se aproximam 

das indicações apresentadas por Gatti (2012), no que tange a composição para a realiza-

ção dos grupos focais: 

 

Deve ter uma composição que se baseie em algumas características homogê-
neas dos participantes, mas com suficiente variação entre eles para que apare-
çam opiniões diferentes ou divergentes. Por homogeneidade entende-se aqui 
alguma característica comum aos participantes que interesse ao estudo do pro-
blema. A característica comum pode ser relativa a gênero, à idade, as condições 
socioeconômicas, ao tipo de trabalho, ao estado civil, ao lugar de residência, à 
frequência de uso de certo serviço público ou social, à escolaridade, ou outra.  
(p.18) 

 

Especialmente sobre os grupos focais com as crianças é importante mencionar 

aqui a mudança relacionada ao número de crianças participantes nesta etapa da pesquisa. 

A princípio, considerando os limites que precisam ser dados ao desenvolvermos um estu-

do, a ideia era organizar dois grupos de crianças, e que em cada um deles participasse um 

representante de cada turma. Contudo, a mudança de planos ocorreu, pois percebi nas 

professoras um desconforto muito grande quando solicitei auxílio na escolha de algumas 

crianças, em detrimento de outras, para a participação desta etapa de pesquisa. Diante 
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disso, considerei também que com um maior número de crianças participantes, novos 

elementos poderiam surgir e assim qualificar ainda mais o estudo.  

Uma recomendação para a realização de um processo grupal em relação ao 

tempo de duração é que, segundo indicam alguns autores, ele deve durar entre uma hora 

e meia e não mais que três horas (GATTI, 2012). Penso que essa característica temporal 

tenha sido indicada no que se refere a uma proposta com adultos, o que nesta pesquisa 

se efetivou com as professoras. Mas, nas conversas de grupo focal envolvendo crianças, 

aqui com idades entre 7 e 11 anos, considero que o tempo de duração inferior não seja 

considerado como deslegitimador do método, além do que, como apresentou Campos 

(2008) existe a “urgência de tentar moldar a pesquisa às possibilidades de captar a voz 

das crianças”(p.36). 

Além da diferença referente ao tempo de duração, outro elemento para auxiliar 

a mediação com as crianças foi através da utilização de cinco fotografias impressas (ver 

ilustração 10 na página seguinte), selecionadas de um arquivo digital cedido pelas profes-

soras, com mais de 200 registros de experiências vividas com as crianças no contexto da 

escola, família e comunidade, no período de 2014 a 2016.  

A abordagem utilizando fotografias foi considerada pertinente nesta pesquisa, 

inspirada em Gatti (2012), quando sugere exercícios para “quebrar o gelo” entre os parti-

cipantes durante a realização do grupo focal e em Campos (2008) quando aponta que em 

pesquisa com crianças o “[...] pesquisador deve usar recursos para a express~o das crian-

ças que sejam adequados { sua faixa et|ria e sensíveis ao seu ambiente natural [...]” 

(p.38). 
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Ilustração 10 - Seleção de fotografias utilizadas em grupo focal com as crianças 
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      Fonte: Acervo das professoras da EMEF São Sebastião, 2014/2015/2016. 

 

No que diz respeito ao processo de desenvolvimento grupal, tanto com crian-

ças quanto com adultos, iniciei explicando que não se tratava de um jogo de perguntas e 

respostas. E que, a partir do que o grupo fosse trazendo sobre o tema, eu também iria 

participar. Não possuía um roteiro elaborado e o meu interesse era saber sobre as práti-

cas pedagógicas vividas na escola a partir do ponto de vista das docentes e das crianças. 

O processo de conversa de grupo focal com as crianças foi realizado prevendo 

dificuldades posteriores, no momento de transcrição das conversas, por tratar-se de um 

número maior de participantes, em comparação com os diálogos de grupo focal realiza-

dos com as professoras. Diante disso, elaborei a seguinte estratégia: em cada grupo com 
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as crianças, a primeira proposta implicava em explicar sobre o que faríamos e mostrar os 

dois aparelhos que foram usados para gravação. 

No primeiro momento usei um desses aparelhos para filmagem, quando convi-

dei cada criança a dizer seu nome, idade e turma. Feito isso, em todos os grupos permiti 

que as crianças se ouvissem e assistissem. Tal tática ajudou, assim como abordagem com 

as fotografias, “a quebrar o gelo” inicial da conversa de grupo focal. As crianças gostaram 

de se ver e se ouvir. Esse momento foi marcado, minoritariamente, por demonstrações 

de timidez das crianças (ficando com bochechas rosadas e cabeças cabisbaixas), e majori-

tariamente por risos, pequenas provocações entre eles em relação ao modo particular de 

cada uma delas se apresentar, e também por demonstrações de curiosidade referente ao 

aparelho que utilizei para filmar esta etapa da pesquisa. Dois grupos solicitaram nova-

mente a experiência de se assistir. Essa metodologia foi essencial no momento de trans-

crição, auxiliando na confirmação das vozes que se cruzaram dificultando a identificação 

da voz de cada criança. 

No que tange o desenvolvimento do processo grupal, considerei a indicação de 

Gatti (2012), de solicitar aos participantes que procurassem falar um de cada vez objeti-

vando uma boa gravação no equipamento de áudio. Solicitei esse cuidado tanto às crian-

ças quantos às professoras.  

Paralelo a esta noção, algumas situações pontuais marcaram os dois grupos. No 

caso do primeiro grupo focal, com as professoras, a participação predominante de uma 

delas, que também exerce o cargo de diretora, é importante de ser aqui refletida. A esse 

respeito Gatti (2012) já alertava para o fato de que: 

 

Encontra-se na literatura a recomendação para não se juntar no mesmo grupo 
pessoas que se conhecem muito, ou que conheçam o moderador do grupo. 
Quando os participantes se conhecem, podem vir a atuar em bloco e formar 
subgrupos de controle que monopolizam ou paralisam a discussão, o que preju-
dica a interação mais livre. O conhecimento mútuo pode inibir manifestações e 
coibir a espontaneidade entre os que se conhecem, ou esse subgrupo pode atu-
ar inibindo a participação de outros integrantes do grupo, tirando a possibilidade 
de aparecimento da multiplicidade de ideias e manifestações de valores diferen-
tes. (p.21). 

 

Mesmo conhecendo a recomendação, a constituição deste grupo de professo-

ras se justifica por entender que estas participantes poderiam contribuir de modo mais 

efetivo a partir de uma técnica como a de grupo focal, podendo complementar suas colo-
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cações em determinadas situações. Neste caso, a alternativa para ampliar a interação 

grupal foi, em alguns momentos, convidar as outras duas participantes a falarem sobre o 

que pensavam de determinada situação ou incentivando que se manifestassem quando, 

por exemplo, realizam movimentos faciais demostrando concordância ou discordância 

sobre algo dito pela professora ML. Desse modo, busquei intervir com expressões do tipo 

“A respeito disso, tive a impress~o que antes você queria falar...”, ou “Tive a impressão 

que você desejava complementar algo a esse respeito...”. 

Penso que tais intervenções, ainda antes de transcorrida a metade da primeira 

conversa do primeiro grupo focal, possibilitaram que as participantes compreendessem 

melhor sobre esse processo de pesquisa. No momento de transcrição das conversas, fi-

cou bastante evidente a participação mais equilibrada de todas as participantes com o 

transcorrer do tempo de realização do primeiro grupo focal. Na realização da segunda 

conversa de grupo focal com as professoras, realizada quinze dias mais tarde, era notável 

que estavam mais familiarizadas com a metodologia da pesquisa. 

Nas conversas de grupos focais com as crianças não houve predominância de 

tempo de fala entre elas, nem mesmo no que se refere à idade, o que era minha suposi-

ção inicial. Minhas intervenções ocorreram em momentos em que foi preciso auxiliar na 

organização, quando duas ou mais crianças levantavam as mãos ao mesmo tempo, mani-

festando seu desejo de falar, ou ainda quando era preciso mediar pequenas disputas ver-

bais nesse sentido, tais como: “Ôh, sou eu quem fala agora!” (BE, 10 anos), e “N~o fala 

isso, n~o fala isso!” (JO, 7 anos para BE, 10 anos).  

Em direção similar, uma situação ocorrida no grupo focal com crianças causou 

outro tipo de dificuldade. Trata-se de um grupo em que encontraram-se, casualmente, um 

casal de irmãos que estudam em turmas diferentes. Neste processo grupal foram recor-

rentes entre os irmãos discordâncias sobre o que diziam. No exemplo abaixo, demostro 

situação vivida a partir da fala da colega GB (9 anos), que relatou ajudar aos pais no cui-

dado com a horta em sua casa : 

 

PR: Eu ajudo bem pouquinho. Eu ajudo minha mãe a plantar salsinha. 
AL: Ajuda nada. Tu só fica assistindo (referindo-se a televisão). 
PR: Eu vou na horta. 
AL: Não vai não. (Conversa de grupo focal, grupo 1, PR 6 anos, AL 10 anos, 
19/10/2016). 
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Nesta situaç~o, relancei a pergunta ao grupo “E vocês aprenderam aqui na es-

cola como se cuida da horta? O que aprenderam?”, e assim outras crianças davam conti-

nuidade e direcionavam a conversa ao que desejavam expor. 

Outras características que foram percebidas, com mais atenção na etapa da 

transcrição dos grupos focais, foi o fato das crianças menores solicitarem mais frequen-

temente sua vez para falar, e nestes momentos acabavam compartilhando sobre outro 

assunto, geralmente contando algo sobre suas famílias. Tal situação exigiu sensibilidade e 

respeito, ouvindo e dando atenção ao que falavam, como também uma atuação mais es-

truturante para voltar ao foco da conversa – seguindo a direção das intervenções feitas 

no caso dos irmãos – ou ainda, utilizando as fotografias para redirecionar a conversa no-

vamente.  

Em todo o processo vivido nas conversas de grupos focais com as crianças, 

busquei superar desafios e criar estratégias para a interlocução. No entanto, mesmo me 

sentindo apropriada teoricamente sobre pesquisa com crianças (MARTINS FILHO; BAR-

BOSA, 2009; KRAMER, 2002; QUINTEIRO, 2004; etc.), foi apenas depois de concluso o 

processo de produção de dados, com o auxílio dos meus colegas da Linha de Pesquisa 

Estudos sobre Infâncias47, que identifiquei o que chamo aqui de “(des)caminho” vivido. 

Refiro-me ao modo distinto que apresento os participantes do processo grupal 

desta pesquisa: os adultos (professoras e famílias) 48, a partir de características pessoais e 

profissionais informadas mediante questionamentos feitos por mim; e as crianças, limita-

das a informações como nome, idade e turma/ano escolar. Pergunto-me se não teriam 

tido as crianças algo que desejassem contar sobre si, suas vidas, seus gostos, suas experi-

ências, que auxiliasse a apontar mais informações sobre elas? Acredito que sim, possivel-

mente teriam.  

Portanto, como assumi em vários momentos nesta dissertação, apresento so-

bre esse “(des)caminho” no intuito de que possamos pensar outras abordagens em futu-

ros trabalhos, de modo a considerar a real competência das crianças para falarem de si 

mesmas, bem como posicioná-las como sujeitos com características e papéis específicos e 

                                                           
47 Destaco e agradeço a colega Queila Vasconcelos, e a seu olhar coerente ao que refere à questão da parti-
cipação das crianças no cotidiano escolar e aqui, no que se refere à participação das crianças na pesquisa.  
48 As famílias serão apresentadas no subcapítulo 4.3 – Entrevistas semiestruturadas com as famílias, na 
sequencia deste.  
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no mesmo patamar de importância quantos ao dos adultos no contato social/escolar da 

pesquisa.  

É preciso lembrar que as abordagens metodológicas com crianças não devem 

“[...] limitar-se à mera negociação de acesso e consentimento das crianças, mas, pelo 

contrário, deverão ser uma preocupação que trespassa todo o processo, desde a negoci-

aç~o do consentimento até { devoluç~o da informaç~o” (Fernandes, 2005, p.169). 

No subcapítulo que segue, apresento a técnica de pesquisa de entrevistas se-

miestruturadas junto de algumas famílias na busca que compreender o que estas têm a 

dizer sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola.  

 

 

 4.3 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM AS FAMÍLIAS 

 

 

A escolha por entrevistas semiestruturadas deu-se pela possibilidade de intro-

duzir perguntas ou intervenções, aprofundando as informações fornecidas pelos partici-

pantes da pesquisa (MINAYO, 1996). As entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

com as famílias de cinco crianças, uma de cada turma, em suas residências, com exceção 

da família 5 que foi representada pela mãe somente, cuja entrevista foi feita na escola 

devido a entrevistada ser funcionária da instituição. Descrevo a seguir algumas caracterís-

ticas das famílias entrevistadas: 

 

Ilustração 11 - Quadro com informações das famílias entrevistas 

Família 1: Os representantes da estudante NI do 1° ano são seus pais. Ambos possuem 

como formação escolar o Ensino Médio Completo. Nasceram e foram criados no campo, 

e depois de casados foram morar durante 15 anos em uma cidade vizinha. Lá trabalha-

ram na linha de produção de uma fábrica, e retornaram a suas atividades no campo fa-

zem 3 anos. Residem em uma casa próxima dos avós de NI, que é filha única. Atualmen-

te, todos (avós e pais de NI) trabalham com suínos e gado leiteiro. 

Família 2: Os representantes do estudante LU do 2° ano são seus pais. A mãe possui En-

sino Médio Incompleto e o pai possui Ensino Fundamental Completo. O casal sempre 

residiu no campo e a renda da família é oriunda predominantemente de dois aviários. Os 
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avós residem no andar superior da casa, e no andar inferior o casal mora com seus filhos, 

LU e EMI, de 8 e 13 anos respectivamente. 

Família 3: Os representantes do estudante LZ do 3° ano são seus pais. Ambos possuem 

como formação escolar o Ensino Fundamental Incompleto. O casal embora sempre te-

nha residido no campo já trabalhou em empresas na cidade, atualmente são proprietá-

rios de uma agroindústria de queijo. Também comercializam seus produtos na cidade, e 

em uma tenda próxima à rodovia que fica ao lado de sua residência. Moram com os fi-

lhos LZ e BR, de 9 e 14 anos respectivamente, e a avó de 68 anos.  

Família 4: A representante da estudante MA do 4° é sua mãe. Os pais da estudante pos-

suem Ensino Fundamental Incompleto, e são também pais de RI estudante do 2º ano. O 

casal sempre residiu no campo, possuindo uma plantação de mandioca e criações de 

gado bovino e suíno. Ela trabalha desde o ano 2000 como serviços gerais na escola, e o 

marido trabalha na lavoura. A entrevistada conta que já viveu com a família do marido, 

mas que a 7 anos compraram 19 hectares de terra através do Banco da Terra, onde ficam 

a lavoura e a residência. A mãe de família encontrava-se gestante no dia da entrevista. 

Família 5: As representantes da estudante DRE do 5° ano são sua mãe e sua irmã. Os pais 

da estudante possuem o Ensino Fundamental Incompleto e a irmã é estudante do 2° ano 

do Ensino Médio. A família reside na comunidade fazem 7 anos. Mudaram-se ao serem 

atingidos pela construção de uma barragem na cidade de Nonoai. A renda da família é 

oriunda da aposentadoria do pai (por invalidez), e de pequenas vendas daquilo que pro-

duzem (mandioca, feijão, legumes). 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

Os critérios de escolha das famílias foram ter disponibilidade para participação 

na pesquisa e residirem próximos à escola. Ainda assim, fez-se necessário que o meu des-

locamento para a realização das entrevistas fosse realizado de carro. Diante dessa dificul-

dade, uma vez que minha locomoção até a escola se fazia de transporte escolar, as pro-

fessoras da instituição, de comum acordo, consideraram que uma delas poderia me 

acompanhar auxiliando no meu deslocamento, com seus próprios automóveis, bem como 

na localização das residências das famílias.  

Ainda no caminho até as residências, numa conversa bastante franca, solicitei 

que, na medida do possível, a professora que me acompanhava se afastasse durante a 

realização das entrevistas ou se mantivesse em silêncio para não constranger ou influen-
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ciar as famílias em suas colocações. Nesta etapa de pesquisa, temi que a presença da pro-

fessora prejudicasse e/ou influenciasse nos posicionamentos dos entrevistados, no entan-

to, não foi possível outra maneira para operacionalizar as entrevistas com as famílias. A 

locomoção até os participantes da pesquisa é mais uma das dificuldades de se realizar 

uma pesquisa no contexto do campo.  

Organizamos as visitas às famílias em duas tardes, e a cada tarde uma professo-

ra diferente me acompanhou. Buscando, de algum modo, minimizar prejuízos devido às 

circunstâncias que se fizeram necessárias nessa etapa de entrevistas com as famílias, dis-

ponibilizei no momento inicial quando assinávamos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE, APÊNDICE F) o meu número telefônico. A intenção foi de que caso as 

famílias considerassem importante compartilhar alguma outra informação, ou se não ti-

vessem se sentido à vontade com a presença da professora, pudessem entrar em contato 

comigo podendo fazê-lo inclusive através de ligação a cobrar, mas nenhuma ligação foi 

recebida.  

Fomos recepcionadas de maneira bastante receptiva nas quatro residências vi-

sitadas, com lanches, café e chimarrão. Em três famílias visitadas fomos recebidas pelo 

casal, e em uma delas pela mãe e uma irmã da criança que estuda na EMEF. Quando en-

trevistei a mãe, que é funcionária da escola, o encontro foi feito na sala de professores.  

Como já mencionei, as entrevistas foram organizadas de forma semiestruturada 

tendo em vista os objetivos específicos desta pesquisa (APÊNDICE G). Em cada entrevista 

iniciei me apresentando, expondo o tema de pesquisa e, na sequência pedi a assinatura 

do TCLE. Todas as entrevistas foram gravadas em dois gravadores de áudio com consen-

timento das famílias entrevistada, e posteriormente foram transcritas. Durante a realiza-

ção da entrevista fiz algumas anotações que, posteriormente, eram complementadas em 

diários de campo redigidos após a entrevista. Nessas circunstâncias também anotava in-

formações para além da linguagem verbal, como o silêncio prolongado após uma pergun-

ta mais precisa, ou o olhar para o parceiro na busca de um consentimento para responder 

sobre algo. 

O tempo de duração das entrevistas com as famílias foi, em média, de 40 minu-

tos. Assim como no estudo de Fernandes (2014) fui percebendo a necessidade de mudar a 

forma de falar e de questioná-los, “[...] de forma a apropriar os enunciados ao contexto 

de cada participante para sua melhor compreensão” (p.78). Durante o processo de en-
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trevista penso que, concomitante a forma respeitosa de tratamento, ter me mantido sor-

ridente e receptiva ao que falavam ajudou no relacionamento com os entrevistados. 

Kaufmann (2013) a esse respeito já considerava que desse modo são obtidos “[...] resul-

tados incomparavelmente superiores ao de um pesquisador melancólico e fechado” 

(p.90). 

 

 

4.4 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

Além das técnicas de produção de dados já apresentadas, a análise documental 

também contribuiu para complementar as informações obtidas (LUDKLE e ANDRÉ, 1986). 

Os documentos considerados nesta dissertação foram as Diretrizes Nacionais relaciona-

das à Educação no Campo (BRASIL, 2002,2008), já apresentadas neste trabalho; o jornal 

mensal da cidade de Marcelino Ramos, com exemplares datados de Dezembro de 2015 e 

Janeiro de 2016; o Projeto Político Pedagógico da EMEF pesquisada (PPP, 2016); o Plano 

Municipal de Educação (PME, 2015-2025); o Plano de Carreira do Magistério Municipal 

(2015); os projetos da escola compartilhados pelas professoras; os documentos com as 

expectativas dos pais com relação aos filhos (2016)49; e a Revista Pedagógica Municipal 

(2015). 

O conteúdo dos dispositivos legais relacionados à educação no/do campo, os 

documentos que apontam as intenções do município e da escola pesquisada, assim como 

os registros dos professores, crianças e famílias foram considerados visando auxiliar na 

contemplação dos objetivos do estudo. Essa documentação contribuiu especialmente no 

que se refere à análise do modo como as práticas pedagógicas se relacionam com a legis-

lação vigente e na forma como os professores, crianças e famílias avaliam o desenvolvi-

mento das propostas vinculadas a educação no/do campo.  

 

 

                                                           
49 Nome dado pela escola ao documento enviado pela escola às famílias. 
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4.5 ASSENTIMENTOS E CONSENTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA: REFLEXÕES 

ÉTICAS QUE COMPUSERAM ESTE ESTUDO 

 

 

Este subcapítulo problematizará, especialmente, sobre duas situações que cru-

zaram e extrapolaram os objetivos e o foco deste estudo no processo de produção de 

dados. A decisão de compartilhar sobre tais eventos vai ao encontro do que propôs Gol-

demberg (1998) ao dispor sobre a importância de que revelemos as dificuldades vividas 

no desenvolvimento de uma pesquisa. Seguindo o raciocínio da autora, considerei que, 

além de evidenciar sobre os “(des) caminhos” da pesquisa, seria importante compartilhar 

a respeito de algumas situações significativas vividas no transcorrer dela, mesmo que es-

tas vivências não sejam diretamente relacionadas ao tema do estudo.  

As problematizações que serão trazidas estão diretamente vinculadas aos ter-

mos de assentimento e consentimento dos participantes da pesquisa. Estes foram elabo-

rados no início do primeiro semestre de 2016, e buscavam seguir o que determinava a 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, revisão da Resolução nº 196/96, vinculada 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Naquela circunstância, preocupei-me em “[...] assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito aos participantes da pesquisa, { comunidade científica e ao Estado” 

(CNS, 466/12) atentando para: consentimento, em forma escrita, dos participantes da 

pesquisa e dos representantes legais das crianças por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE H); assentimento das crianças por meio de documento 

elaborado em linguagem acessível a elas – Termo de Assentimento (APÊNDICE I).  

Diante do que foi exposto, compartilho inicialmente a respeito do termo de as-

sentimento50 entregue as crianças da EMEF São Sebastião que evoca, por conseguinte, 

uma reflexão sobre as possibilidades de consentimentos dos participantes adultos desta 

pesquisa. Dessa forma, apresento o que dispõe a Resolução nº 466/12 relacionado ao 

Termo de Assentimento, tratando-o como: 

                                                           
50 Erroneamente o Termo de Assentimento, que pode ser conferido no anexo, ficou intitulado de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Crianças), no entanto, sua elaboração está proposta conforme resolve a 
Resolução nº 466/2012, no item II. 24. 
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[...] documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os 
legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa se-
rem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pes-
quisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais; ( p. 2) 

 

Desse modo, buscando contemplar o que foi homologado na Resolução, elabo-

rei o Termo de Assentimento51, que foi impresso em uma folha tamanho A4, em modo 

paisagem e foi dividido em dois lados. O primeiro envolvia informações relacionadas à 

pesquisa, ao convite à participação do estudo, aos métodos que eu poderia usar para 

produção de dados, com objetivo de auxiliar na escrita da minha dissertação, de artigos e 

apresentações em eventos, bem como, o destaque de que a participação das crianças 

não era obrigatória, podendo desistir quando desejassem. Assumi naquele espaço, por 

escrito, o compromisso de retornar para compartilhar as aprendizagens ao término do 

estudo. Também foi deixada uma lacuna destinada à assinatura das crianças e destaquei 

que poderiam, se quisessem, escolher outro nome para ser sua identificação, o que não 

foi seguido por nenhuma criança tendo muitas inclusive assinalado seu nome e sobreno-

me. 

O segundo lado do Termo de Assentimento foi destinado para que as crianças 

pudessem desenhar ou me deixar um recado. Neste espaço seis crianças deixaram reca-

dos e/ou desenhos nos quais novamente assinavam seus nomes; quatro crianças elabora-

ram desenhos e deixaram recados reafirmando o desejo de participarem da pesquisa; e, 

nove apenas desenharam.  

Em relação aos que apenas desenharam (9 desenhos), sete desenhos retrata-

vam duas pessoas no espaço da escola ou em meio à natureza. No momento da entrega 

do Termo de Assentimento, quando questionava quem eram as pessoas do desenho, as 

crianças respondiam que estavam comigo. A meu ver, isso era também um modo de re-

forçar a permissão para que eu estivesse junto a elas naquele contexto. Nos outros dois 

desenhos, um ilustrava a escola, e no outro a escola e uma criança na frente, a quem o 

autor do desenho declarou ser ele próprio. Compartilho a seguir três dos desenhos apre-

sentados: 

                                                           
51 O Termo de Assentimento foi elaborado inspirado também nos termos formulados por Fernandes (2015), 
e Borges (2009), por ocasião de seus trabalhos de pesquisa defendidos na Linha Estudos sobre as Infâncias 
PPGEDU/UFRGS. 
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Ilustração 12 - Desenhos das crianças no Termo de Assentimento 

   
 

 
                       Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016.  

 

A respeito dos recados, muitos reafirmavam carinhosamente o desejo, o con-

sentimento e a alegria das crianças em participarem da pesquisa. Apresento-os transcri-

tos abaixo, de modo fidedigno, corroborando com o entendimento de Fernandes (2009) 

quando na escrita de sua tese optou por: 

 

[...] não corrigir as produções das crianças, não apenas pelo significado que 
aprender a ler e a escrever tem para elas, mas porque assim é possível ler, não 
apenas o que elas dizem, mas também a forma como estão podendo dizer com 
as ferramentas escolares que adquiriram na escola. Penso no compromisso polí-
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tico e ético que nós pesquisadores temos com as crianças, que se estende para 
além do sigilo de suas identidades. (p.45) 

 

Evidencio que os nomes das crianças encontram-se abreviados, como já indica-

do anteriormente. As razões à esse respeito serão melhores explicadas na sequência. 

 

Ilustração 13 - Quadro com recados das crianças – Termos de assentimento 

Profe Crisliane eu tou gostando de participar deste projeto. Eu estou felis com sua visita.  

(BE, 10 anos, 4º ano) 

A professora Crisliane 

OI professora Crisliane eu sou o LZ do 3º ano eu queria dizer que estou gostando do tra-

balho que você está fazendo na escola São Sebastião.  (LZ, 9 anos, 3º ano). 

Crisliane 

Eu sou a DRE F, estudo no 5º ano eu gostei muito de você a primeira vez que eu te vi 

achei você uma princesa, você é muito querida, nós adoramos a sua visita você pode 

vem nos visitar quando quiser. SEJA BEM VINDA! Amigas para sempre.  (DRE F, 11 anos, 

5º ano). 

Oi! Sou a MA quero te dizer uma frase! Profe Crisliane você saia da nossa escola feliz e 

alegre por que nós estamos muito feliz com a sua chegada não se esquesca de nós profe 

Crisliane. Beijos MA. (MA, 10 anos, 4º ano). 

Meu nome é YA. Estudo no 4º ano. Minha professora se chama “nome”. Na minha sala 

estudam 7 alunos que são meus colegas. E eu estou gostando muito da sua pesquisa que 

você está fazendo. (YA, 10 anos, 4º ano). 

Crisliane! Oi! Sou a TAY D, e sou do 5º ano. E gostei muito que você veio nos visitar deno-

vo. E você pode vim quantas vezes você quiser você será sempre bem vinda a nossa es-

cola! E eu acho você muito querida alegre e muito bonita! E quero te desejar sucesso na 

sua carreira! E eu aceito com muito prazer te ajudar. Ass: TAY  

Tenho um lencinho bordado com o ABC. E nele está escrito adoro VOCÊ. Subi, dessi não 

te esqueci. Suba e dessa e não me esqueça.  

Amigas para sempre.                             Crisliane te adoro (TAY, 10 anos, 5º ano) 

Oi quero te dizer professora Crisliane é muito bunita você é muito querida nos queremos 

que quando você ir embora vá muito feliz professora Crisliane. (DV, 9 anos, 3º ano) 
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Eu te amo. Você é linda. Você é a nossa alegria. ( JÔ, 7 anos, 2º ano) 

Eu te amo.  Eu te amo. NI e Cris (NI, 6 anos, 1º ano) 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

A descrição do Termo de Assentimento entregue as crianças, dos seus dese-

nhos e dos recados por elas registrados, contribuem para que se identifique o desejo das 

crianças em ter seus nomes presentes neste trabalho. Das dezenove crianças que fre-

quentavam a EMEF São Sebastião no ano de 2016, nove assinaram nome e sobrenome no 

Termo de Assentimento, uma delas, acrescido a isso ainda escreveu a palavra “sim” abai-

xo de sua assinatura. Esses indicativos tão explícitos, somada a recusa unânime a escolha 

de outro nome para a identificação, significaram muito para mim.  

A partir destas demonstrações, ao pensar em modos para me referir as crianças 

nesta pesquisa – nomes fictícios, números, letras do alfabeto – sentia como se não esti-

vesse sendo ética com as crianças. Como poderia, depois de todo processo de pesquisa, 

tirar ou “borrar” tantas formas demonstradas e registradas do protagonismo das crian-

ças? Como negaria as crianças à condição de sujeitos com identidade? (KRAMER, 2002).  

Tenho conhecimento de trabalhos que, buscando “[...] prever procedimentos 

que assegurassem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não es-

tigmatizaç~o dos participantes da pesquisa [...]” ( CNS, 466/12, III.i), mantinham o nome 

das crianças explícito em detrimento ao nome da escola ou do município pesquisado. Na 

análise do todo, considerei essenciais estas outras informações para a compreensão da 

pesquisa, o que fez então com que a exposição dos nomes das crianças precisasse ser 

mantida em privacidade. 

A alternativa para este impasse, ao menos a que me fez sentir ética com relação 

aos dois lados – as crianças e ao comitê de ética – foi de manter na escrita desta disserta-

ção as iniciais dos nomes das crianças e, quando assinados, os sobrenomes também. Essa 

estratégia foi igualmente utilizada quando me refiro às professoras da EMEF São Sebasti-

ão, no intuito de mostrar o respeito ao trabalho que realizam, e do reconhecimento da 

autoria daquele fazer pedagógico.   

Ainda referente ao Termo de Assentimento, compartilho registro feito em meu 

diário de campo que possibilitou outras relevantes reflexões: 
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Era 17h15 do dia 05 de setembro, dia em que as crianças confirmaram o desejo de 
participar da pesquisa. Algumas assinaram, outras desenharam, outras fizeram 
os dois. Sensação de dever cumprido. Depois de todas as famílias consentirem, o 
“sim” de todas as crianças, e do modo tão carinhoso e caprichado com que re-
gistraram o Termo de Assentimento me faziam ter a certeza de que estava no 
caminho certo. Eu não estava atrapalhando. Elas gostavam de me ter ali, assim 
como eu gostava de estar ali. Agora poderia, enfim, após os procedimentos éti-
cos requeridos pelo Comitê de Ética iniciar de fato a pesquisa. Quando, um me-
nino do 1º ano, na entrada do ônibus que nos conduziria para casa, segura meu 
braço e diz: - Profe Cris, sabe, não precisava assinar aquele papel pra te ajudar no 
teu trabalho. A gente vai te ajudar a fazer o teu trabalho porque quando alguém 
precisa de ajuda com alguma coisa e a gente pode, a gente precisa ajudar! E aí, 
entro no ônibus e penso: O que aquele “papel” simbolizou para as crianças? E, 
para as famílias? Estariam acostumadas a terem de assinar termos, contratos, 
papéis? O que é valorizado naquele contexto? No caminho de volta a cidade vou 
recordando da minha inf}ncia, no poder de “dar a palavra” t~o forte ainda em 
minha família. Reflito sobre que tipos de consentimentos éticos têm sido pensa-
dos para as diferentes culturas que temos pesquisado. Será que este nosso mo-
do acadêmico formal tem garantido de modo respeitoso o consentimento das 
pessoas? Após um tempo me tranquilizo, afinal, de imediato, apesar de tudo, o 
menino afirmou que iam me ajudar a fazer o meu trabalho. (Diário de campo, 05 
de setembro de 2016). 

 

Passei dias pensando sobre essa situação vivida. Para além do fato de ser um 

Termo de Assentimento para as crianças, me questionei muito sobre os significados que a 

assinatura dos Termos de Consentimento tinha para cada um dos participantes adultos 

deste estudo, naquela comunidade de campo. Daquilo que eu via com certa “normalida-

de”, muito influenciada pelas “normas acadêmicas”, o que de fato simbolizaria para o 

contexto de vida e de cultura onde estava realizando a pesquisa?  

A assinatura do Termo de Assentimento, reconhecida pelo JU (7 anos) como al-

go desnecessário, uma vez que ele contribuiria para que realizasse meu trabalho apoiado 

em seus valores para com os outros, me levou então a questionar como fazem as pessoas 

daquela comunidade quando querem registrar algum acordo ou entendimento sobre al-

go? Seria de modo formal? Lembrei-me que quando criança participava junto aos meus 

pais de reuniões na comunidade que residíamos e as decisões eram tomadas por voto 

aberto, do tipo “levante a m~o quem concorda/aceita/se contrapõe”, feito isso, era regis-

trado em ata. Não quero dizer que essa teria sido uma melhor opção com o grupo de cri-

anças, professoras e famílias daquela comunidade. Mas, talvez essa se aproximasse mais 

dos seus modos de vida e dos valores locais.  

O que o JU falou realmente me tocou bastante. Como eu, ex-moradora do 

campo, aluna que participou de experiências de pesquisa junto a crianças no campo e, 
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agora, mestranda não tinha atentado para isso? Penso que o foco no tema e as dificulda-

des encontradas, especialmente no que se refere à busca e a distância do lócus de pesqui-

sa contribuíram para esta desatenção.  

Decidi revisitar a Resolução nº 466/12 na busca de compreender melhor sobre 

regulamentos das pesquisas, e então localizei uma nova Resolução de abril de 2016, nº 

510/16, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

Neste novo cenário, para melhor compreender as mudanças homologadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde, elaborei uma tabela comparativa entre as Resoluções nº 196/96, 

466/12 e 510/16 (APÊNDICE J).  

Foi possível perceber, de imediato, novos apontamentos da Resolução nº 510/16 

sobre os registros dos consentimentos e assentimentos. Enquanto a Resolução nº 466/12 

indicava que os registros deviam ser de forma escrita, a de nº 510/16 considerou no Cap I, 

Art.2º que estes podem ser feitos em:  

 

XXII – documento em qualquer meio, formato ou mídia, como papel, áudio, fil-
magem, mídia eletrônica e digital, que registra a concessão de consentimento ou 
de assentimento livre e esclarecido, sendo a forma de registro acolhida a partir 
das características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do 
participante da pesquisa e em razão das abordagens metodológicas aplicadas; 
(CNS, 2016, p.4). 

 

Tal Resolução pauta também que devem ser consideradas outras formas que 

considerem “[...] características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou 

grupo de pessoas participantes da pesquisa” (CNS,Cap.III, Art 5º p.5). Penso que, com 

essas novas possibilidades indicadas no documento, outros modos de pensar e fazer pes-

quisa nos diferentes espaços, culturas e junto a diferentes participantes podem ocorrer 

de modo mais coerente e respeitoso. 

Destaco ainda, que a discussão sobre a ética na pesquisa com crianças trata-se 

de um ato de reflexão para apoiar avanços nas metodologias de pesquisa mais adequadas 

junto às crianças, visando assegurar que suas participações – como partícipes ou pesqui-

sadas – considerem elementos que as incluam de modo cada vez mais ativo de autoria e 

participação (BARBOSA, 2014). 

Com esse entendimento, concluo o capítulo relacionado aos processos de pes-

quisa vivenciados na produção de dados para este estudo. No capítulo 5, enfim, apresen-



98 
 

to e reflito à respeito das práticas pedagógicas realizadas na EMEF São Sebastião, escola 

do campo localizada no interior do Rio Grande do Sul.  
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5. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EMEF SÃO SEBASTIÃO  
 
 

Este capítulo direciona-se a refletir sobre algumas práticas pedagógicas vivenci-

adas no contexto da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião desde o ano 

de 2014, quando a instituição buscou alinhar suas práticas pedagógicas às especificidades 

do local onde está inserida – o campo. 

Com a intenção de contemplar o objetivo geral desta pesquisa, que é compre-

ender o que caracteriza as práticas pedagógicas realizadas em uma escola situada no 

campo como especificamente do campo, este capítulo apresenta a discussão realizada a 

partir dos dados produzidos no processo desta pesquisa. Em virtude de terem sido três os 

grupos de informantes - docentes, crianças e famílias – e os procedimentos e estratégias 

de pesquisa terem envolvido observações, diários de campo, registros fotográficos e aná-

lise de documentos, foi necessário então “trabalhar” os dados (LUDKE; ANDRÉ, 1989), 

categorizando-os.  

Nesse processo, na análise inicial do material produzido, 21 eixos foram identifi-

cados, os quais foram organizados em documentos de texto digitais. Como estratégia, foi 

agrupado em cada documento tópicos recorrentes na escuta dos grupos participantes, 

nos registros feitas na pesquisa e/ou nos documentos consultados. Dentro dos arquivos 

os dados estão classificados como provenientes de: (P) professoras, (C) crianças, (F) famí-

lias, (R) registros de pesquisa – diários de campo, fotografias, e (D) documentos – PPP e 

outros. A ilustração 14 apresenta a organização inicial dos dados:  

 

Ilustração 14 - Quadro de organização dos dados 

N° Eixos 
Mapeamento das fon-

tes de dados por siglas 

1 Opinião dos pais a respeito da escola F 

2 Participação das famílias e da comunidade P, C, F, R, D 

3 Acompanhamento dos alunos que saem da escola P 

4 Alegria da escola P, C, F, R 

5 Crianças que vem da Educação Infantil P 

6 Diferenças das escolas no campo e na cidade P, C, F 
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7 Perspectivas das famílias à respeito da vida no campo F 

8 Sugestões para o município  C, F 

9 Turmas multisseriadas P, C, F, R 

10 Conhecer a vida no campo P, C, F 

11 Formação continuada P, F 

12 Brincar na escola P, C, F 

13 Planejamento escolar P, F 

14 Trabalho pedagógico na perspectiva do campo P, C, F, R, D 

15 Transporte escolar P 

16 Desejos dos pais acerca do que as crianças devem 
aprender 

F 

17 Desejos para a escola P, C, F 

18 Outras atividades na escola P, C, F 

19 Cursos para a comunidade P, F, D, R 

20 Datas comemorativas P, C 

21 Ficar no campo ou ir para a cidade P, C, F 

   Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

A partir da construção desses eixos, entendendo que eram muitos e que vários 

temas eram articulados, considerei mais adequado reagrupá-los para que assim pudesse 

utilizá-los nas análises. Dessa forma, com “relações e interferências” (MARLI; ANDRÉ, 

1989, p. 45), a análise dos dados gerados foi estruturada em duas categorias: Projeto Polí-

tico Pedagógico como gerador de práticas pedagógicas e Projetos de trabalho desenvol-

vidos na escola e seus princípios transversais. 

A decisão de optar por estas duas categorias foi realizada por compreender, 

após inúmeras releituras dos eixos, que deste modo era possível tangenciar os eixos pre-

viamente elencados mesmo que alguns de modo mais acentuado que outros. Desse mo-

do, o subcapítulo 5.1. Projeto Político Pedagógico como gerador de práticas pedagógicas 

está cruzado, em maior ênfase, pelos eixos: Participação das famílias e da comunidade 

(2); Formação continuada (11); e, Trabalho Pedagógico na perspectiva do campo (14). E, o 

subcapitulo 5.2 Projetos de trabalho desenvolvidos na escola e seus princípios transver-

sais fortemente constituído pelos eixos:  Opinião dos pais a respeito da escola (1); Partici-
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pação das famílias e da comunidade (2); Alegria da escola (4); Diferenças das escolas no 

campo e na cidade (6); Perspectivas das famílias à respeito da vida no campo (7); Brincar 

na escola (12); Planejamento escolar (13); Trabalho pedagógico na perspectiva do campo 

(14); Transporte escolar (15); Cursos para comunidade (19); Datas comemorativas (20); e, 

Ficar no campo ou ir pra cidade (21).  

 

 

5.1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COMO GERADOR DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

A elaboração e execução da Proposta Pedagógica52, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) é incumbência dos estabelecimentos de ensino bra-

sileiros (BRASIL, 1996, art. 12). É neste documento, pautado junto a toda comunidade es-

colar, que devem estar formulados os planos de trabalho que nortearão o fazer pedagó-

gico da instituição de ensino, por determinado período.  

Diante da importância do Projeto Político Pedagógico (PPP), vários sãos os do-

cumentos legais que formalizam determinações neste sentido em nosso país. No que 

tange à etapa do Ensino Fundamental, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010) 

fazem, a meu ver, dois principais apontamentos: o primeiro de que o PPP deve ser “[...] 

coerente, articulado e integrado aos modos de ser e de se desenvolver das crianças e 

adolescentes nos diferentes contextos sociais” (Art.18); e, o segundo que trata especifi-

camente da Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilom-

bola, em que o PPP deve “[...] contemplar a diversidade nos seus aspectos sociais, cultu-

rais, políticos, econômicos, éticos e estéticos, de gênero, geração e etnia” (Art.40). 

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

mesma direção também apontam que: 

 

                                                           
52 O termo Proposta Pedagógica é utilizado aqui por ser o que está citado na LDBEN (BRASIL, 1996). No 
entanto, vários são os termos que tem sido utilizados para indicar este documento, tais como: Proposta 
Pedagógica, Plano Pedagógico e Projeto Político Pedagógico. Na área da educação o mais utilizado tem 
sido Projeto Político Pedagógico – PPP, que predominantemente é usado nesta dissertação. Para Gregório 
(2011) esses termos possuem o mesmo sentido que é de projetar, criar caminhos e agir em um processo 
educacional intencional. 
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Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerando o estabeleci-
do no artigo 14 da LDB53, garantirá a gestão democrática, constituindo mecanis-
mos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os 
movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais se-
tores da sociedade. (BRASIL, 2002, p.02) 

 

Seguindo essas perspectivas, o Projeto Político Pedagógico da Escola de Ensino 

Fundamental São Sebastião, especialmente após o ano de 2014, encontra-se em constan-

tes alterações. Para as docentes da escola pesquisada, após a formação continuada que 

incitou que fossem reconhecidas as especificidades do campo nas propostas da escola, a 

adequação do PPP foi um importante momento vivido junto aos pais, crianças e Círculo 

de Pais e Mestres (CPM).  

No entanto, mesmo com a reformulação do PPP, a diretora/professora ML com-

preende que:  

 

[...] por ser uma escola do campo nós vamos ter que melhorar ele [referindo-se 
ao PPP] mais ainda. Só que um pouquinho de cada vez. Porque sendo educação 
do campo ou qualquer outra acho que ninguém sabe que chega, ninguém sabe o 
suficiente. Não tem isso! Porque hoje, olha que nem nós, em 2014 a gente fez 
coisas, em 2015 a gente já mudou coisas e esse ano outras. E, ano que vem vai 
ser outras. (Conversa de grupo focal, 06/10/2016).  

 

O entendimento da docente, de que o documento deva ser aprimorado aos pou-

cos, corrobora com a concepção apresentada por Kramer (1997) de que: 

 

Uma proposta pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda propos-
ta contém uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é também busca 
de uma resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a 
gama de valores que a constitui; traz também as dificuldades que enfrenta, os 
problemas que precisam ser superados e a direção que a orienta. E essa sua fala 
é a fala de um desejo de uma vontade eminentemente política no caso de uma 
proposta educativa, e sempre humana, vontade que, por ser social e humana 
aponta isso sim, um caminho também a construir. (p.12).  

 

Relacionado a esta noç~o de “construir no caminho, no caminhar” a professora 

MZ complementa, enfática, que “Ele [referindo-se ao PPP] funciona sempre! Todo ano 

revemos, acrescentamos, mudamos. Tudo junto da comunidade escolar” (conversa de 

                                                           
53 Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 
básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996). 
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grupo focal 06/10/2016). A afirmação da docente alinha-se também ao que Veiga (1998) 

apresentou sobre a importância de que o documento ultrapasse a ideia de “cumprimento 

de tarefa burocrática”, e que seja “[...] construído e vivenciado em todos os momentos 

por todos os envolvidos com o processo educativo da escola” (p.12). 

Nesse âmbito, a não atualização das propostas pedagógicas em escolas rurais, 

segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), é uma das 

principais dificuldades em relação à Educação do Campo (BRASIL, 2006). A revisão biblio-

gráfica apresentada anteriormente nesta dissertação54 indica outras situações vinculadas 

aos Projetos Políticos Pedagógicos nas escolas do campo, tais como: estar parcialmente 

sistematizado com as especificidades do campo (SILVA, 2008); serem elaborados pelas 

Secretarias Municipais de Educação com proposições homogêneas de trabalho pedagógi-

co (COELHO, 2010; FONTANA,2006); encontrarem-se em fase de discussão e elaboração 

(COSTA,2010; CRISTO,2007); não contemplarem a realidade local dos educandos (OLIVEI-

RA, 2009); e, ainda, não existirem (BORBA,2008).  

Analisando o Projeto Político Pedagógico da EMEF São Sebastião (2016), é possí-

vel afirmar que ele faz articulações com o contexto de campo. A primeira constatação 

pode ser observada na parte inicial do PPP, no item “Caracterização sócio-política”, no 

qual é explicitado s a origem dos estudantes que frequentam a EMEF: 

 

Todos os estudantes da escola provêm da área rural, ou seja, da pequena pro-
priedade e da agricultura familiar. A escola está situada no meio rural, oferece 
atividades estas que incentivam a permanência dos jovens no meio rural. (PPP, 
2016, p.2).  

 

Na sequência, os objetivos gerais da escola e as metas da instituição indicam so-

bre o desejo de fazer com que aquela escola tenha uma prática vinculada à especificidade 

do campo. De modo geral prevalece no documento o desejo de: 

 

 Elaborar uma proposta pedagógica de acordo com a realidade do cam-

po e atenta às necessidades da comunidade;  

 Fomentar o envolvimento da comunidade nas ações escolares;  

 Tornar o estudante crítico no contexto sociocultural em que vive; 

                                                           
54 Subcapítulo 2.1 – Revisão Bibliográfica: estudos sobre as práticas pedagógicas para infâncias do/no cam-
po. 
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  Trabalhar com grandes projetos escolares, buscando a dimensão inter-

disciplinar do saber na relação com os conteúdos e conhecimentos discutidos 

em sala de aula (PPP, 2016).  

 

 O documento indica também práticas pedagógicas para a ação das docentes, 

especialmente nos seguintes itens: Objetivos da escola; Estratégias de ação; e, Propostas 

Pedagógicas: atividades no/do campo, ilustrados no quadro apresentado abaixo:  

 

Ilustração 15 - Quadro demonstração de práticas pedagógicas indicadas no PPP 

Objetivos da escola 

Realizar visitas às famílias visando conhecer a realidade sócio - cultural da clientela esco-
lar. 

Fazer um resgate da história local. 

Estratégias de ação 

Construção de projetos. 

Visitas às famílias dos estudantes. 

Pesquisa na internet. 

Visitas semanais na biblioteca. 

Passeios para observação do meio ambiente. 

Visitas às famílias da comunidade para construção da história local. 

Realização de atividades na horta. 

Propostas pedagógicas: atividades no/do campo 

Aproximação do ensino com a realidade dos estudantes. 

Valorização dos saberes do campo. 

Uso de espaços alternativos como as plantações locais, horta, pomar. 

Aprofundamento dos conhecimentos, relacionando-os com os produzidos fora do con-
texto rural. 

Abertura da escola para a participação ativa da comunidade através de cursos. 

Contato com outras escolas para troca de experiências. 

Palestras com o Centro de divulgação ambiental - CDA. 
  Fonte: Elaboração da autora, 2017, a partir de análise de Projeto Político Pedagógico da EMEF São Sebastião. 

 

A partir da análise do quadro, é possível constatar que as direções apontadas no 

documento nos distanciam de uma escola com concepção limitada ao ensino tradicional e 

nos indicam uma abertura a alternativas no contexto da escola, junto as crianças, às famí-

lias e a comunidade. Para Roll, Gutoski, Coppini e Gutoski: 

 

Pensar uma escola do campo não significa pensar em uma escola da maneira 
como era vista anteriormente, com poucos recursos, professores sem formação, 
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isolados do mundo. E sim, pensar na escola do campo com um novo olhar, onde 
não apenas se estuda para sair do campo, mas sim para enxergar o campo como 
lugar de oportunidades e possibilidades instigando o estudante a ser agente 
transformador de sua própria história (2015, p.15). 

 

Nesta perspectiva de oportunidades e possibilidades, a docente MZ considera 

que, após consulta com a comunidade escolar, poderiam pensar em “[...] ampliar pra tur-

no integral um ou dois dias da semana, com oficinas relacionadas ao campo, oficinas so-

bre produtos orgânicos, ou quem sabe ainda, uma língua estrangeira” (Conversa de gru-

po focal, 06/10/2016). Ou seja, o apontamento feito pela docente possibilita que pense-

mos uma nova estrutura de escola do campo, superando limites e oportunizando outras 

vivências as crianças. 

Ainda, a partir do quadro, é possível identificar a intencionalidade para não res-

tringir os conhecimentos àqueles singulares ao campo, mas sim de relacioná-los com “os 

produzidos fora do contexto rural”.  Neste sentido, embora no PPP da escola São Sebas-

ti~o seja indicado “relacionar” com os conhecimentos da |rea urbana, o que parece ser 

bastante interessante e propiciador de reflexões relevantes, convém ressaltar que muitas 

pesquisas, inclusive já apontadas nesta dissertação (COELHO, 2010; LIMA, 2008; CAVAL-

CANTE, 2011; OLIVEIRA, 2009; BOAKARI, 2002), indicam o quanto algumas instituições no 

campo tem se aproximado de modo bastante intenso à realidade urbana, negligenciando 

a especificidade do campo. 

Vinculado a isso, as docentes apresentam que a reelaboração do PPP foi impor-

tante para refletir a respeito de uma nova ação pedagógica que fosse mais implicada nas 

especificidades locais e apontam, também, que essa postura não impossibilita que acon-

teçam outros aprendizados no contexto da escola. 

 

ML: Com certeza [referindo-se a importância da reelaboração do PPP]. Passou a 
ter assim... Nossa! Mudou muito! Não que a gente tava totalmente errada. Acho 
que a gente tava tentando acertar. Mas faltava. A gente sempre relacionava as 
coisas, os conteúdos com o conhecimento deles, mas assim, meio solto, não era 
aquela coisa tão alinhada. Que nem eu disse para ti, não é que a gente só traba-
lhe o campo. Não! Olha agora, a gente partiu de uma pesquisa feita com os pais 
deles sobre as coisas, que envolve desde a cultura, as brincadeiras... Vamos tra-
balhar isso com gráficos, os outros tipos de gráficos, pra eles conhecer todos, 
eles tem que saber.  
MZ: Sempre do micro, Cris, nós vamos ao macro. Nós nunca paramos aqui na 
nossa realidade. Eles sempre têm acesso ao todo. (Conversa de grupo focal, 
06/10/2016). 
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Algumas das possibilidades de práticas pedagógicas reafirmadas no Projeto Polí-

tico Pedagógico da EMEF São Sebastião (observadas na ilustração 14) como, por exem-

plo, as visitações às famílias dos estudantes, o resgate da história local55 e a realização das 

atividades na horta, permeiam os projetos de trabalho realizados na escola, conforme 

será apresentado no subcapítulo sequente a esse. Assim sendo, é possível considerar que 

o PPP analisado é gerador de práticas pedagógicas na instituição de ensino pesquisada, 

salientando que isso decorre de um percurso construído a partir das reflexões no cotidia-

no daquela comunidade escolar.  

No subcapítulo 5.2 - “Projetos de trabalho desenvolvidos e seus princípios trans-

versais”, serão apresentados os projetos de trabalho realizados na escola pesquisada, 

bem como os princípios transversais que vem sendo considerados nas práticas pedagógi-

cas desenvolvidas.  

 

 

5.2 PROJETOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS E SEUS PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS  

 

 

O trabalho com projetos tem sido considerado na Escola de Ensino Fundamental 

São Sebastião como alternativa para superar o modelo tradicional de ensino, especial-

mente no que se refere ao uso de livros didáticos (ROLL; GUTOSKI; COPPINI; GUTOSKI, 

2015). Conforme consta no Projeto Político Pedagógico (PPP, 2016), a perspectiva meto-

dológica utilizada na instituição está pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010, art.24), que considera os projetos 

interdisciplinares uma possibilidade de integração do currículo na etapa.  

Neste sentido, concomitante aos festejos das datas comemorativas (Festa da 

família com homenagem as mães e aos pais, São João, Dia das crianças e festa de final de 

ano), desde o ano de 2014, vem sendo desenvolvido na escola o projeto “Um novo olhar 

                                                           
55 O termo “resgate da história local” será mantido nesta dissertação quando este for o modo registrado no 
Projeto Político Pedagógico da escola ou nos diálogos com os sujeitos participantes desta pesquisa. Exceto 
isto, o termo que utilizarei neste mesmo sentido ser| “reconstruç~o da história local” por corroborar com 
Almeida (2017) de que deve-se atentar ao modo em que é empregado tal termo, uma vez que, pode com-
prometer os entendimentos que se tem sobre a construção da história e concepções sobre a produção do 
conhecimento científico.  
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sobre a Educação do/no Campo” 56, que, conforme publicado na Revista Pedagógica de 

Marcelino Ramos, tem o objetivo de:  

 

[...] incentivar a permanência de estudantes e famílias no campo. Neste sentido, 
se busca construir uma escola que proporcione aos estudantes condições de vi-
sualizarem no campo uma opção de lugar para se desejar viver e construir seus 
laços familiares. Isso significa inverter a lógica de que apenas se estuda para sair 
do campo e assim aplicar o conhecimento construído no local onde vivem, tor-
nando-se sujeitos de sua própria história e agentes transformadores e críticos. 
Nessa perspectiva a escola se torna um espaço de produção de conhecimento, 
acolhimento e vida de qualidade. (ROLL, GUTOSKI, COPPINI E GUTOSKI, 2015, 
p.14). 

 

Foi a partir da elaboração deste projeto, construído antes mesmo de um apro-

fundamento sobre a legislação vigente a respeito do campo, conforme relatou a profes-

sora MZ (conversa de grupo focal, 06/10/2016), mas apoiado teoricamente em Miguel Ar-

royo e Paulo Freire, que as docentes passaram a compartilhar sobre as suas experiências 

para outras pessoas, em outros espaços, e se sentiram valorizadas pelo trabalho realiza-

do: 

 

ML: Na verdade o nosso município de Marcelino está valorizando bastante a es-
cola do campo. Pelo menos nós nos sentimos assim, valorizadas! (risos). 
MZ: Nosso projeto já foi lá pra Federal [referindo-se a Universidade Federal da 
Fronteira Sul – Campus Erechim], não parou. Nós fomos chamadas para dar de-
poimentos... 
ML: Apresentar para os outros munícipios. 
MZ: Eles nos acompanham a secretaria, o prefeito. Nós temos apoio. 
DZ: Acho que nós fomos fazer duas apresentações ali em Marcelino. 
MZ: Chamaram outros municípios para nos ouvir. (Conversa de grupo focal, 
06/10/2016). 

 

A boa aceitação do projeto principal “Um novo olhar sobre a Educaç~o do/no 

Campo” pelas crianças, famílias, comunidade local e externa, impulsionou que continuas-

sem a serem desenvolvidos na EMEF São Sebastião outros projetos neste sentido, con-

forme apresenta o organograma a seguir: 

 

 

 

                                                           
56 Inicialmente o Projeto era nomeado “Escola do/no Campo”, no ano de 2015 foi renomeado para “Um 
novo olhar sobre a Educação do/no Campo”. 
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Ilustração 16 - Projetos desenvolvidos na EMEF São Sebastião desde 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

Como pode ser observado, os projetos de trabalho estão separados em três 

fases: projetos permanentes, projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento e projetos 

futuros (que se realizaria no ano de 2017, ou seja, após a produção de dados desta pes-

quisa). Segundo as professoras, o planejamento dos projetos, bem como as decisões se 

serão permanentes ou não, foram e são feitas por toda a comunidade escolar: 

 

ML: E aqui na escola é assim: Eu sou a diretora, mas no começo do ano a gente 
[referindo-se as professoras] senta e mais ou menos organiza o planejamento 
para o ano. Às vezes acontece mudança sim no decorrer do ano. Às vezes a gen-
te pega aqui em outra coisa porque ta precisando disso né, mas é tudo em co-
mum acordo né?! Eu não decido nada. Não é que eu chego aqui e digo: - Vamos 
fazer isso! Não! A gente senta e conversa. A gente senta e conversa com as cri-
anças porque eles têm que participar também e a gente conversa e coloca para 
as famílias ideias e pede ideias. Daí se é acolhido, se as famílias estão dispostas, 
de acordo, a gente segue o planejamento. 

PROJETO PRINCIPAL: 
Um novo olhar para a 

educação do/no 
campo (2014) 

1 Chácara do Chico 
Bolacha (2015) 
2. Talão do produ-
tor rural (2015) 
3. Brincar, viver, 
reviver (2016) 

Projetos desenvol-
vidos ou em  

desenvolvimento 

1. Escola família e 
comunidade 
2. Horta na escola 
3. Leitura 

Projetos  
permanentes  
(desde 2014) 

Projetos futuros Estufa (2017) 
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MZ: Todo ano a gente revisa o projeto [referindo-se ao projeto principal].  
ML: Ele está assim, montado. Mas sempre tem uma ou outra coisinha que a gen-
te pode rever acrescentar e tirar, enfim... Alguma coisinha. E a gente sempre 
procura nas reuniões passar para as famílias. E aqui as famílias são assim, elas 
vêm muito pra escola. Não para resolver problemas do tipo: Ah aconteceu isso 
com o filho, com a filha... Não que não aconteça, às vezes até acontece, mas a 
maioria das famílias eles passam aqui, eles vêm, eles entram! (Conversa de grupo 
focal, 06/10/2016). 

 

Vinculada à noção de aproximação das famílias ao contexto da escola apre-

sentada pela docente ML, relato que pude observar um desses momentos durante a ter-

ceira semana de trabalho de campo. Na verdade, tratava-se da visita da mãe de uma ex-

aluna e moradora da comunidade que estava passando próximo da escola, entrou e foi 

recebida pela funcionária SM com chimarrão; na ocasião elas trocaram algumas palavras 

e quando as crianças saíram para o recreio a cumprimentaram pelo nome. Algumas crian-

ças dialogaram um pouco com a visitante, sozinhas sem o acompanhamento de nenhuma 

docente. Após saudar as professoras, a senhora acenou para as crianças que estavam 

brincando no pátio e foi embora. Era notável que era uma pessoa conhecida das crianças, 

assim como era visível, pelo modo como tudo ocorreu, que situações como esta não eram 

incomuns de acontecer, uma vez que não causou alvoroço ou surpresa por parte de ne-

nhum sujeito envolvido.  

Esta participação da comunidade escolar no cotidiano da escola, no planeja-

mento e desenvolvimento dos projetos (como será apresentado nos subcapítulos se-

quentes), me leva a corroborar com o que apontou de modo tão preciso, Gehrke (2010): 

 

[...] a escola é uma instituição, mas é também o projeto de vida das famílias e su-
as pr|ticas, condiç~o para que deixe de ser apenas “coisa” de governos e/ou, no 
máximo, da diretora, dos professores. Uma escola do Campo precisa assumir o 
movimento do campo como sua pedagogia, e por isso precisa sair das suas pa-
redes e mergulhar no mundo da vida dos trabalhadores do campo, que são as 
crianças, os adolescentes, jovens e adultos. (p. 164). 

 

Assim, para analisar de fato o quanto os projetos realizados na EMEF São Se-

basti~o têm “mergulhado no mundo da vida dos trabalhadores”, inicialmente, considerei 

apresentar nesta dissertação todos os projetos apresentados no organograma, com sua 

justificativa, objetivos e ações realizadas e, após, relacioná-los com o entendimento dos 

professores, crianças e famílias a esse respeito. No entanto, ao debruçar-me nos dados 

gerados, especialmente a partir da elaboração dos eixos, passou a ficar bastante nítido 
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que havia, tanto nos projetos quanto nos documentos analisados, princípios transversais 

e que estes poderiam ser a melhor maneira para apresentar e discutir as práticas desen-

volvidas no contexto da EMEF São Sebastião. 

Entendendo o termo princípio como “[...] conjunto de proposições fundamen-

tais e diretivas que servem de base” (DICIONÁRIO MICHAELIS, online, 2017), identifiquei, 

após análise do material, três que se configuram como principais, a saber: Relação escola 

e família; Trabalhar “as coisas” do campo no contexto da escola; e, O brincar na escola 

de Ensino Fundamental no campo.  

Tais princípios serão apresentados respectivamente nos próximos subcapítu-

los, visando contemplar os seguintes objetivos da pesquisa: identificar práticas pedagógi-

cas que considerem o contexto no/ do campo no cotidiano da comunidade escolar e sa-

ber quais são os entendimentos de professores, crianças e famílias sobre o desenvolvi-

mento de projetos vinculados à educação do campo. A busca é por compreender quais 

especificidades caracterizam uma escola no campo como do campo.  

 

 

5.2.1 Relação escola e família  

 

ML: Os nossos projetos a gente não consegue ver a escola sozinha... 
 Nós e as crianças. Nós queremos pelo menos os pais, mas não é suficiente.  

Nós queremos a comunidade também. Então eles têm que estar por dentro.  
MZ: As famílias têm que ficar presentes. Tanto as famílias quanto a 

 comunidade. Tem que estar presentes. 
DZ: É uma parceria! 

(Conversa de grupo focal, 20/10/2016).  

 
Decidi iniciar este subcapítulo com a transcrição do diálogo das docentes da 

EMEF São Sebastião, pois considero que ele ajuda a revelar o princípio que aparece com 

maior recorrência nas falas das docentes, das crianças, das famílias, nos documentos e, 

por fim, do que vi no período de campo desta pesquisa: a relação escola e família. Ainda 

que exista na escola pesquisada um projeto permanente desde 2014, intitulado “Escola, 

família e comunidade”, esclareço que neste estudo optei por considerá-lo um princípio, 

pois as relações naquele contexto vão além deste projeto, perpassando todos os outros 
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(por exemplo, horta na escola, leitura...) e as demais práticas pedagógicas desenvolvidas 

na escola. 

As relações junto às famílias nas instituições escolares tem sido, cada vez mais, 

apontadas pelos estudiosos como fundamentais para se construírem aprendizagens mais 

coerentes, amplas e profundas, podendo levar “[...] a grandes melhorias não só da escola 

como espaço físico como também como um espaço de interações essenciais para o de-

senvolvimento das crianças e profissionais” (BHERING, 2003, p.483).  

Pesquisas indicam que a participação dos pais, por exemplo, mesmo sendo 

considerada como um dos quatro elementos essenciais para uma educação melhor, junto 

ao ensino, o currículo e o ambiente (EPSTEIN, 1987), vai diminuindo à medida que o filho 

avança nas séries escolares (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010). Diante disso, Caetano 

(2004) salienta a importância dos professores para construir a melhoria das relações da 

escola com as famílias.  

Pensar coletivamente o processo educativo para além de um “acompanha-

mento passivo” (BRESSAN; GONÇALVES, 2016) tem sido uma marca na EMEF São Sebas-

tião. Nesta instituição, as docentes têm elaborado algumas estratégias, para além das 

reuniões, visando um diálogo cada vez mais inclusivo e participativo junto das famílias. 

Um exemplo disso é o envio de “question|rios” 57, trimestrais ou semestrais, buscando 

conhecer as demandas, as necessidades, os entendimentos e as avaliações sobre o que 

vem sendo vivido na instituição ou, ainda, outra informação que as docentes considerem 

ser necessário.  

No ano de 2016, o primeiro questionário enviado às famílias consistia em uma fo-

lha A4 com cabeçalho – nome da escola, da diretora, espaço para preenchimento do no-

me do estudante, turma, professora e ano letivo – e, na sequência, a seguinte colocação: 

“Expectativas dos pais com relaç~o aos filhos, professores e a escola para este ano e com 

relaç~o aos projetos desenvolvidos na escola”.  

Tendo acesso as devolutivas de todas as 19 famílias58, em uma breve análise dos 

questionários respondidos pude perceber que onze usaram aquele espaço para registrar 

                                                           
57 Mantive a terminologia questionário, pois esta foi a usada pelas docentes quando se referiam a este do-
cumento, no entanto, a definição de questionário dada pelo dicionário Michaelis (on line, 2017) é de que 
trataria de uma série de questões ou perguntas, um interrogatório, o que não era o caso.  
58 As devolutivas das famílias encontram-se transcritas no Apêndice K, organizadas por turmas e por família 
de cada criança.  
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considerações positivas aos projetos desenvolvidos na escola classificando-os como: im-

portantes (4)59, bom (2), muito bom (2), maravilhoso (1), excelente (1) e ótimo (1).  

Ainda nos questionários, as famílias aproveitaram para apontar o desejo de que 

projetos envolvendo a perspectiva do campo tivessem continuidade (9), justificando que 

é através dos projetos que, por exemplo: as crianças aprendem muitas coisas; são valori-

zados os saberes do campo; as crianças são incentivadas a conhecer a vida no campo; 

incentivam as crianças a permanecerem nas propriedades rurais; fazem acontecer na prá-

tica o melhor trabalho rural nas escolas.  

As expectativas apontadas nos documentos analisados estavam relacionadas a 

questões relacionadas ao desenvolvimento da alfabetização (5) e ao bom relacionamento 

das crianças (2). As famílias também assinalaram o desejo de serem avisadas sobre qual-

quer problema de seus filhos na escola (2) e fizeram a solicitação de que as docentes 

atentassem aos maus comportamentos como “briguinhas e apelidos” envolvendo as cri-

anças (1).  

Outras indicações foram feitas pelas famílias no sentido de registrarem elogios e 

agradecimento pelo atendimento dos seus filhos e a recepção das famílias na escola (2), a 

qualificação das professoras (1) e, ainda, a alegria sobre o que vem sendo realizado na 

instituição (1) - “Ficamos felizes que se preocupem em incentivar as crianças a conhece-

rem e quem sabe permanecerem no campo” (Família do estudante LU). 

O segundo questionário, enviado as famílias após a reunião de final de ano, dias 

antes do término do ano letivo, também foi impresso em uma folha A4, mas, teve cabeça-

lho bastante diferente do primeiro questionário enviado no início do ano letivo. Continha 

apenas o nome da escola – sem espaços para dados do estudante, turma, professora etc. 

– e, na sequência, a seguinte pergunta: “As expectativas dos pais em relaç~o aos filhos, 

professores e a escola, no ano de 2016, com relação aos projetos desenvolvidos na escola, 

foram alcançadas?”. 

Com relação a esse segundo questionário, não tive acesso as devolutivas de to-

das as famílias das crianças da EMEF São Sebastião60. A justificativa dada pela diretora da 

EMEF é de que, como o documento foi enviado após realização de reunião de final de ano 

                                                           
59 Neste subcapítulo os números entre parênteses referem-se ao número de famílias que se referiram a 
determinada categorização.  
60 As devolutivas deste questionário aconteceram após o período de pesquisa de campo. As professoras 
gentilmente escanearam os documentos devolvidos pelas famílias e me enviaram via e-mail.  
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letivo, muitas famílias compreenderam já terem exposto verbalmente a esse respeito na 

reunião, não sendo necessário, portanto, expressar-se novamente no documento envia-

do.  

Assim, numa mostra de apenas 5 respostas,61 pude perceber que mesmo o cabe-

çalho não solicitando informações de identificação, todas as famílias respondentes, de 

um modo ou de outro, identificaram-se – ou após a conclusão da escrita assinando ou 

nomeando a criança, ou no texto escrito fornecendo dados de identificação de seu/ sua 

filho (a).  

Ainda, aquele espaço foi utilizado para evidenciar contentamento pelas expecta-

tivas alcançadas (5), elogios às professoras e ao trabalho desenvolvido (3), desejo de con-

tinuidade dos projetos no próximo ano (1), e menção aos projetos desenvolvidos (4) 

afirmando que estes: “[...] s~o bons para unir os alunos”, “[...] s~o importantes para a 

escola e os alunos”, [...] escola do campo vem somar conhecimentos aos nossos filhos”, 

“[...] valoriza muito o interior”. 

Nestas circunstâncias penso ser importante problematizar alguns elementos re-

lacionados ao modo como foram elaborados os questionários enviados as famílias. A pri-

meira reflexão refere-se à questão da identificação dos estudantes no espaço indicado no 

primeiro questionário. Neste, a predominância de colocações positivas relacionadas às 

professoras, escola e projetos desenvolvidos poderiam ser justificados pela possível inti-

midação sentida pelas famílias ao terem o nome de seus filhos reconhecidos pelas docen-

tes. No entanto, no segundo questionário que não havia indicação de identificação (é 

preciso lembrar que aqui tive acesso a uma amostragem muito menor), as famílias o fize-

ram, nos possibilitando pensar também no desejo de demarcar esse lugar de família que 

participa, que está atenta ao que se refere a educação de seus filhos.  

Nesta mesma direção, trago para pensar outra particularidade envolvendo os 

questionários enviados às famílias. Desta vez, me refiro a alguns pontos indicados no ca-

beçalho para serem considerados nas escritas das famílias – expectativa com relação aos 

filhos, professores e escola e aos projetos. Na análise das devolutivas foi possível notar 

que as famílias buscaram contemplar em suas escritas os 4 “eixos” indicados, algumas de 

modo mais superficial, outras apontando elementos mais específicos de cada um. 

                                                           
61 As devolutivas das famílias encontram-se transcritas no apêndice L. 
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Neste viés, penso que uma possibilidade para incitar respostas ainda mais abran-

gentes seria dar pistas de outras expectativas a serem observadas pelas famílias como, 

por exemplo, ao que se refere:  

 

 Aos filhos: na aprendizagem, potencialidades e dificuldades que mais 

reconhecem nos seus filhos;  

 Aos professores: o que esperam no relacionamento com as crianças, 

com as famílias e com a comunidade local; 

 À escola: no espaço físico, na alimentação, nos materiais disponibiliza-

dos (informática, jogos, livros etc.), na oferta de outras aulas (línguas, dan-

ças...), de mais tempo na escola (turno integral);  

 Aos projetos: de algum tema que acreditam que seria bom para as cri-

anças, de que maneiras pensam que poderiam contribuir, ideias e opiniões.  

 

Além disso, acredito que deixar explícito para as famílias sobre a liberdade de 

abordarem outros pontos que considerem importantes, também poderia contribuir no 

enriquecimento das devolutivas e, consequentemente, levar a um entendimento mais 

detalhado sobre as expectativas das famílias da EMEF São Sebastião.  

Mesmo diante dos dois pontos que assinalei – identificação dos estudantes nos 

questionários e indicação de outros pontos para reflexão dos pais/ responsáveis – consi-

dero o envio dos questionários uma abordagem positiva, pois é mais uma ferramenta de 

aproximação na relação família e escola.  

Outra estratégia tencionada pelas docentes da EMEF São Sebastião refere-se à 

visitação das famílias dos estudantes, realizada anualmente a partir da disponibilização de 

transporte escolar pela prefeitura municipal, na busca de:  

 

ML: Conhecer a realidade e poder trazer essa realizada para sala de aula, para 
nós podermos trabalhar com isso para tentar... 
MZ: Na verdade pra tentar mudar um pouco. Num mês saiu três famílias daqui 
muito depois da barragem, depois de tudo, pra cidade. Então quer dizer que o 
pensamento era sair. O quanto antes. Que o campo não é bom né. Que o campo 
não rende, que o campo não é valorizado. Que aqui a gente não consegue fazer 
dinheiro, aqui a gente não consegue... Era assim. A nossa ideia começou mesmo 
por causa disso. Nós tivemos o problema, e a partir desse problema surgiu o 
primeiro tema do projeto que foi visitar pra ver então... 
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ML: É, a gente visitou todas as 23 famílias [referindo-se ao número total de alu-
nos do ano de 2014, quando iniciou esta ação]. Das 23 famílias vamos dizer que 3 
nos receberam assim sem grande entusiasmo... mas, as outras 20 era pai varren-
do o terreno, era mãe fazendo o lanche... porque as profes e os alunos iam visi-
tar. Era uma visita especial. 
MZ: Especialíssima!  
ML: Então isso já, pra nós, nossa... Ai, os meus colegas, as minhas profes, a fun-
cionária SM, vão vir conhecer. Porque a maioria a gente conhece, mas tinha al-
gumas que nem eu conhecia. Sabia que morava em tal lugar, mas exatamente o 
lugar e como era a casa não né.... Então a gente foi visitar, foi ver e a partir de 
cada visita a gente fazia trabalhos relacionados. Lá tinha isso, tinha aquilo e tra-
balhava alguma coisa de matemática enfim, português... fazia, reescrevia, con-
tava relato, enfim... 
(Conversa de grupo focal, 05/10/2016).  

 

Esta prática de visita às famílias foi a mais lembrada pelas crianças e pelas pró-

prias famílias quando questionadas sobre algo que desejassem compartilhar sobre os 

projetos ou propostas desenvolvidas pela escola. Para mim, esse indicativo legitima o 

teor significativo desta ação, mesmo considerando que esta proposta integra um projeto 

permanente que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2014.  

Na sequência, compartilho trechos que fazem referência a essa vivência e que fo-

ram selecionados a partir das conversas de grupo focal com as crianças e das entrevistas 

com as famílias: 

 

[TRECHO 1 - CRIANÇAS]  
LZ: A gente também vai nas casas dos alunos, daí os pais deles ensinam várias 
coisas para a gente, tirar leite. Na estufa como que é.  
Pesquisadora: E, na tua casa tem estufa? 
LZ: Não.  
Pesquisadora: E ficou com vontade de fazer uma? 
LZ: Não consegui. [no sentido de não ter conseguido fazer uma]. 
(Conversa de grupo focal com crianças, grupo 3, LZ 9 anos, 19/10/2016). 
 
[TRECHO 2 - CRIANÇAS]  
MA: Eu gosto quando as professoras levam nós visitar as casas de todos nós aqui 
na escola e também os pais virem na escola, cada um ensinando uma brincadeira 
de quando eles eram pequenos.  
(Conversa de grupo focal com crianças, grupo 3, MA 10 anos, 19/10/2016). 
 
 [TRECHO 3 - FAMÍLIA]  
Mãe: A visitação nas famílias. Eles fizeram um trabalho tão bonito de todas as 
crianças visitarem todas as propriedades, sentir como é, como que a proprieda-
de trabalha, e eles trabalharam na escola em cima desses cálculos dessas visitas. 
Então para eles cada vez era uma novidade: olha mãe na casa daquele colegui-
nha eles trabalham assim, tem aquilo e isso e isso e isso... 
Pai: Tinha uns que nem sabiam que os pintos tomavam água pelo bico. Como um 
pinto toma água num bico? Nunca viram. 
Pesquisadora: E quando eles tiveram aqui foram visitar o aviário, tudo? 
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Mãe: Sim, eles foram visitar o aviário, foram tirar leite. Na época a EMI [referin-
do-se a filha mais velha] mostrou como coloca o ordenha, como é.…Eles fala-
vam: - Lá em casa não tem isso, lá em casa tira leite assim...É uma troca de expe-
riência entre eles. (Entrevista realizada com a família 2, 18/10/2016). 
 
[TRECHO 4 - FAMÍLIA]  
Mãe/funcionária da escola: As minhas filhas ficaram impressionadas porque a 
gente vê tanta coisa bonita e diferente que a gente não conhecia. Olha nós tinha 
o ano passado a questão da DE [ex-aluna], olha a gente não conhecia... A mãe da 
DE tem uma fábrica de queijo, eles foram na casa. Visitaram, conheceram. Nesta 
eu não pude ir junto, pois estava doente. Mas é importante que as crianças em si 
vejam a realidade de cada criança. E assim, como te disse, pra nós aqui na escola 
conhecer a realidade de cada um já ajuda muito. Dai tu vai saber como tratar es-
sa criança, essa família, se a família tem problema de doença. A gente fez um le-
vantamento e teve famílias que não tem esgoto, não tem água tratada. Luz elé-
trica todo mundo tem, mas tem pais que trabalham fora, mães que vão pra roça  
e não conseguem fazer o almoço para alimentar essas crianças. Então, bah, o 
que ta acontecendo? A gente se perguntava. Teve mães que disseram: Quando 
meu filho chegar aí e pedir alguma coisa [referindo-se à alimentação] tu pega e 
serve porque às vezes não dá tempo. Mesmo trabalhando na roça às vezes tem 
serviço que tu não consegue dar conta de tudo. (Entrevista realizada com a famí-
lia 4, 18/10/2016). 

 

Os trechos apresentados demostram que a aproximação da escola com a reali-

dade de cada criança e da sua família pode propiciar além de integração, que elas conhe-

çam alternativas para plantio, cuidado da terra, e ainda, outros tipos de atividades rentá-

veis como avicultura, suinocultura, pecuária de leite etc., ampliando assim o conhecimen-

to acerca das possibilidades de se viver com qualidade no campo.  

Em outra perspectiva, a partir da fala da mãe e funcionária SM, a aproximação 

com as famílias possibilita conhecer e compreender situações que aconteciam no cotidia-

no da escola e que não eram reconhecidas, como o fato de algumas crianças que chega-

vam à escola com fome logo no início da tarde devido às dificuldades das famílias de con-

ciliarem suas atividades na lavoura ou no cuidado com os animais com o horário de enca-

minhar aos filhos para a escola, ou seja, o horário do transporte escolar. Diante disso, é 

importante frisar que todas as 19 crianças que frequentavam a EMEF São Sebastião no 

ano de 2016 utilizam transporte escolar para ir à escola.  

Registros de momentos de visitação da escola às famílias são compartilhados a 

seguir: 
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Ilustração 17 – Visita ao  aviário 

 
Fonte: Acervo das professoras da EMEF São Sebastião, 2014/2015/2016. 

 

 

Ilustração 18 - Observação do preparo da terra de forma manual e maquinizada 

  
Fonte: Acervo das professoras da EMEF São Sebastião, 2014/2015/2016. 

 

De acordo com as docentes e as crianças, desde 2014 quando iniciaram as visitas 

não às restringiram exclusivamente as famílias com crianças matriculadas no ano letivo na 

escola. Famílias residentes da comunidade que já não tem filhos matriculados na EMEF 

também integram o roteiro da ação, neste caso com intuito de “resgatar” a história da 

comunidade, objetivo destacado no Projeto Político Pedagógico. Um registro fotográfico 

dessa vivência é apresentado na última fotografia da Ilustração 10 – Seleção de fotografi-

as utilizadas no grupo focal com crianças (p. 81-82 desta dissertação). Trata-se da visita à 

casa do Seu Leontino e Dona Angelina, ela que foi professora na antiga escola São Sebas-

tião. As crianças que participaram da conversa de grupo focal 3 compartilharam a esse 

respeito conforme transcrevo a seguir: 
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Pesquisadora: [Mostrando a foto – ilustração 10] E esse fotografia aqui?  Querem 
me contar um pouco sobre? 
TAY: Foi quando nós fomos visitar meu vô, pra saber as brincadeiras antigas, tu-
do da infância dele e saber mais. A minha vó foi professora da escola de antiga-
mente de São Sebastião.  
Pesquisadora: Que bacana! E, o que eles contaram? Alguém lembra? 
LZ: Eles disseram quantos reais eles recebiam que eram 400,00 cruzeiros. Como 
era a escola antigamente, eles mostraram as fotos.  
Pesquisadora: Como era antigamente? Tinham coisas muito diferentes? 
TAY: Antigamente assim, aqui pra baixo, tinha a loja de Secos e Molhados. Tinha 
moinho. A primeira aula começou na igreja, depois construíram uma escola de 
madeira que era a escola Olavo Bilac, depois fizeram outra escola que se chama-
va Brizola62... 
LZ: E tinha só uma professora na escola que dava aula para 80 alunos. 
 (Conversa de grupo focal com crianças, grupo 3, LZ 9 anos e TAY, 10 anos, 
19/10/2016). 

 

O exposto pelas crianças e o modo como o objetivo de “fazer resgate da história 

local” está reafirmado no Projeto Político Pedagógico (2016) me remete ao conceito “Pe-

dagogia das raízes”, citado por um representante de movimento social no assentamento 

Integração Gaúcha quando eu participava da pesquisa de Iniciação Científica 

“Caracterização do atendimento às crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais no 

estado do Rio Grande do Sul/Brasil”, na graduação. O termo “Pedagogia das raízes” para 

o entrevistado estava vinculado à necessidade de valorizar o campo, as lutas, as vivências 

ocorridas naquele contexto anteriormente (ALBUQUERQUE; BOITO; FLORES, 2017), o 

que se alinha a perspectiva da EMEF São Sebastião de reconstrução da história local.  

Outra maneira encontrada pelas docentes para fortalecer os laços e ampliar a 

participação das famílias, tem sido convidá-las para participarem junto de seus filhos de 

momentos públicos, como o tradicional desfile do dia da Independência do Brasil, 07 de 

setembro, na avenida principal da cidade. A informação foi compartilhada pelas docentes 

e crianças com orgulho, exaltando o pioneirismo na ação e a felicidade por outras institui-

ções estarem fazendo o mesmo atualmente.  

A seguir imagens do último desfile (2016), com a participação das comunidade 

escolar São Sebastião, mostrando a faixa com o título do projeto que estava sendo reali-

zado no momento e carregando cestas com alimentos produzidos na agricultura familiar. 

 
                                                           
62 Para aprofundamento sobre as escolas Brizoletas consultar: QUADROS, Claudenir de. As brizoletas co-
brindo o Rio Grande: a educação pública no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel Brizola (1959 – 
1963). Santa Maria: Editora UFSM, 2003. Seiva Publicações, 2008.  
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Ilustração 19 - Participação das famílias no desfile 7 de Setembro. 

 

 
               Fonte: Acervo das professoras da EMEF São Sebastião, 2016. 

 

Especificamente sobre a participação da comunidade, além das visitas da escola 

nas famílias, apontamentos destacaram a parceria da comunidade ao ceder as dependên-

cias da escola para aulas de Educação Física, por exemplo, e da escola em receber a co-

munidade em cursos propostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Associação Rio-Grandense de Empre-

endimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) ou ainda, de demandas 

pontuais, como as aulas teóricas do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Tais 

iniciativas acolhidas pela escola contribuem, na visão da mãe de LU, para que se aprenda 

sobre “[...] gest~o rural, gastos, despesas, entradas, saídas para organizar e planejar a 

propriedade” (Entrevista realizada com a família 2, 18/10/2016). 
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Como vimos, as docentes da Escola de Ensino São Sebastião têm buscado po-

tencializar a participação das famílias no contexto da instituição por meio de algumas 

estratégias. As ações aqui apontadas, embora com possibilidades de avanços e melhorias 

como o caso da elaboração do questionário, sinalizam um olhar respeitoso com a realida-

de dos estudantes e de suas famílias.  

O fato de “[...] usar as propriedades das famílias como uma extens~o da sala de 

aula, permitindo que os saberes circulassem entre a escola e a casa dos estudantes” 

(ROLL; GUTOSKI; COPPINI E GUDOSKI, 2015, p. 15), merece destaque pela proporção de 

vezes que foi mencionado nas conversas de grupo focal com crianças e nas entrevistas 

com as famílias. As outras ações também contribuem para a valorização da identidade 

cultural do campo.  

 

 

5.2.2 Trabalhar “as coisas” do campo no contexto da escola 

 

 

DRE: Eu gosto porque nós também temos o projeto que vamos na horta. Nós fi-
zemos desde o começo, desde plantar até colher e comer as frutas, a alface, es-
sas coisas que nós plantamos. 

(Conversa de grupo focal com crianças, grupo 1, DRE 11 anos, 19/10/2016). 

 

A organização de práticas pedagógicas envolvendo o trabalho na terra, na pro-

dução e no respeito à natureza é uma constante na escola São Sebastião. As ações neste 

sentido se apoiam no entendimento das docentes, exposto pela professora/ diretora ML 

e consentido por todas, de que “trabalhar o campo e as coisas da família é uma priorida-

de que não abrimos mão” (Conversa de grupo focal, 20/10/2016).  

Para começar a abordar sobre o princípio “Trabalhar as coisas do campo no 

contexto da escola”, é preciso considerar que a realização de práticas com uso de espa-

ços alternativos como horta, pomar e plantações locais, apresentado nas metas e estra-

tégias de ação no Projeto Político Pedagógico (2016), são realmente executadas na escola 

pesquisada. Contudo, mesmo que este princípio esteja bastante relacionado ao projeto 

permanente horta na escola, se amplia a partir dele outras questões que extrapolam o 

trabalho na terra, como por exemplo, o preenchimento de notas do Talão de Produtor 



121 
 

Rural e reflexões vinculadas aos impostos e processos dos produtos cultivados até a me-

sa do consumidor, os quais também serão apresentados neste subcapítulo.   

Para as docentes, essas alternativas vividas no contexto da escola possibilitam 

que conhecimentos prévios dos estudantes sejam valorizados e novos conhecimentos 

acrescidos, de modo que: “Alguma coisa que nós n~o sabemos eles nos ensinam, e algu-

ma coisa que nós sabemos a mais eles levem para casa. Então é uma troca. Tá todo mun-

do aprendendo sempre”! (Professora MZ, conversa de grupo focal, 20/10/2016). 

Vinculado a este contexto relacional, o fato das crianças terem possibilidade de 

compartilhar experiências, vividas em casa junto as suas famílias, com seus colegas e suas 

professoras no cuidado da horta na escola, por exemplo, é um indicativo de que na EMEF 

São Sebastião a função social e cultural da escola se articula à dinâmica social e cultural 

do campo, pensamento educacional urgente no entendimento de Arroyo, Caldart e Moli-

na (2004) para que haja um projeto novo de desenvolvimento no campo brasileiro. 

No que se refere ao cuidado da horta na escola, a partir das conversas de grupo 

focal com as docentes e com as crianças, conforme epígrafe utilizada para “abrir” esse 

subcapítulo, o processo envolve os estudantes desde a preparação do canteiro; a aduba-

ção orgânica (enviada pelas famílias); o plantio das sementes em bandejas e, mais tarde, a 

transposição das mudas na terra; a observação e tempo do cultivo de cada fruta, legume 

ou salada; as questões que envolvem o solo e o clima; as alternativas para o não uso de 

agrotóxicos; e, por fim, os modos de colher e de preparar os alimentos.  

Neste sentido, os alimentos enviados pelo município para a merenda das crian-

ças da Escola São Sebastião são diferenciados das demais instituições municipais, quer 

seja pela quantidade ou pela diversidade, uma vez que de alguns tipos de legumes, frutas 

e saladas a escola possui o suficiente para sua subsistência: 

 

ML: [...] a nossa merenda ainda é complementar com as coisas que nós temos 
aqui na horta. 
MZ: O dia que a gente vai lá com as crianças arrancar mandioca, pesar a mandio-
ca, trabalhar, a gente vai cozinhar aquela mandioca que limpou aqui na escola! 
ML: E nós produzimos muita mandioca, né? A gente planta. Esse ano veio agora, 
uma vez, mandioca de Marcelino [referindo-se a mandioca enviada na merenda 
pela prefeitura, pois até então, mês de outubro, foi suficiente o que produzi-
ram]. Acho que nós não ficamos uma semana sem comer mandioca, mandioca 
das nossas! E, a horta, as frutas, complementa o que vem.  Banana também! Esse 
ano teve pouco por conta do frio então a banana acabou, senão... o que a gente 
come de banana colhida aqui. Bergamota, laranja... 
DZ: Fruta do conde. 
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MZ: Tangerina, morango... 
ML: Do nosso quintal! É o quintal da escola! O ano passado quando eu apresentei 
sobre a nossa escola eu falei que a gente trabalhou muito... Eu disse: - Nós so-
mos privilegiadas, gente tem uma chácara, um quintal que podemos aproveitar, 
não é todos que tem esse espaço que nós temos para aprender. (Conversa de 
grupo focal, 05/10/2016).  

 

As ilustrações abaixo retratam o espaço citado pela docente ML como “quintal 

da escola” e, além disso, mostram partes do processo vivido na horta na escola junto às 

crianças da EMEF São Sebastião: 

 

Ilustração 20 - Processo de plantio, cuidado e colheita de alface na EMEF São Sebastião 

    

   
         Fonte: Acervo das professoras da EMEF São Sebastião, 2016. 

 

Concomitante às trocas e aprendizagens envolvendo a relação com a terra, e 

almejando viver na escola um projeto de educação atento às realidades e necessidades da 

comunidade em que está inserida (como proposto no Projeto Político Pedagógico), as 

docentes reconheceram no ano de 2015, a partir de relatos dos próprios estudantes, difi-

culdades por parte das famílias no preenchimento do Talão de Produtor Rural.  
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Este documento, que deve ser emitido pelo agricultor na compra e/ou venda de 

produtos, acabava sendo entregue aos compradores de modo incompleto devido ao des-

conhecimento das famílias da forma correta de preenchimento. O registro de informa-

ções equivocadas, posteriormente, causava problemas junto ao Sindicato de Trabalhado-

res Rurais. 

Assim, com o objetivo de minimizar o problema, a escola estabeleceu parceria 

com a Secretaria de Agricultura Municipal e juntas realizaram uma abordagem com os 

estudantes em que Talões de Produtor Rural (cópias) foram preenchidos. Houve ainda, 

por parte do representante da Secretaria de Agricultura, outras orientações afins a este 

tema. Tal iniciativa corrobora diretamente com o que nos apresentou Caldart (2004) de 

que construir uma escola do campo é: 

 

[...] pensar a escola a partir do seu lugar e dos seus sujeitos, dialogando sempre 
com a realidade mais ampla e com as questões da educação [...] Se for assim, a 
escola do campo será mais do que uma escola, porque terá identidade própria, 
mas vinculada a processos de formação bem mais amplos, que não começam 
nem terminam nela mesma [...] (p.157). 

 

Esta perspectiva de vínculo com a realidade culminou para, a partir da poesia “A 

chácara do Chico Bolacha63” de autoria de Cecília Meireles, uma reflexão voltada às pos-

sibilidades e limites da propriedade rural onde cada estudante reside com sua família fos-

se realizada: 

 

ML: Na poesia, a chácara não tinha nada. Tinha só o cachorrinho chamado Coxo 
e um pé de Chuchu. Aí pensamos, aqui na escola temos o privilégio de ter uma 
chácara. Mas o que uma chácara precisa ter para ser bem organizada para que as 
pessoas possam viver bem? Foi feita então comparação em casa, o que se tem, o 
que se planta... Todos eles tem terra, uns tem menos uns tem mais, vamos dizer 
que é uma chácara pequena e uma chácara grande.  
DZ: Na casa deles o que eles produziam? Na chácara deles! Ai cada um vinha com 
uma coisa.  
MZ: A pesquisa do saneamento básico também entrou... que daí lá no Chico não 
tinha nada. E nas casas todos tinham horta, esgoto encanado, fossa séptica, ai 
fomos trabalhando também essas partes de ciências.  
ML: Até possibilidades. Bah, mas esse Chico não tem nada, mas se eu fosse ele, 
o que eu podia fazer? Aí teve quem disse: Ele estava assim porque não fazia na-
da, não se interessava em nada. Mas, o que pode ser feito daí? (Conversa de 
grupo focal, 20/10/2016, grifos meus). 

 

                                                           
63 Esta proposta esteve vinculada ao Projeto “Ch|cara do Chico Bolacha”, realizado no ano de2015. 



124 
 

Práticas pedagógicas como estas, pensadas no sentido de preparar os estudan-

tes para os problemas a serem enfrentados em suas próprias propriedades, se alinham ao 

entendimento de “estudar para viver no campo” (CALDART, 2004) possibilitando que não 

somente no futuro, mas desde agora, estes mesmos estudantes sejam transformadores 

de sua própria história e da comunidade em que residem.  

Outra possibilidade reconhecida pelas docentes, aliada a estas mesmas refle-

xões de vínculo com o cotidiano dos estudantes, foi a de relacionar o valor dos produtos 

vendidos no campo aos varejistas e agroindústrias aos valores cobrados do consumidor 

final, no supermercado. Discutindo assim a questão dos impostos cobrados e os custos 

relacionados aos processos de beneficiamento/ industrialização e ao varejo dos produtos.  

Neste sentido, como prática concreta, pequenos mercados no Distrito de Coro-

nel Teixeira foram visitados em busca de comparar os valores de alguns produtos vendi-

dos em suas casas e no comércio. Neste contexto, encontraram leite embalado em garra-

fas de 2 litros64 e a diferença de valor observada não foi significativa. As docentes então 

encomendaram da merenda escolar, enviada pela prefeitura, caixas de leite de 1 litro pro-

venientes de 3 supermercados da cidade. Com isso, analisando a nota fiscal de venda, 

foram percebidas diferenças no valor do produto ofertado por cada supermercado. Foi 

também problematizado com os estudantes o valor dos impostos registrados, os prazos 

de validade indicados nas caixas e o processo industrial para garantir a conservação do 

leite. A experiência fomentou ainda o interesse em estudar o caminho todo que o produ-

to teve de percorrer, desde o produtor rural até prateleira do supermercado. 

As propostas da escola nesta perspectiva são reconhecidas pelas famílias posi-

tivamente como registrado na transcrição abaixo: 

 

Mãe: Eu acho que é muito bom, porque é um incentivo, uma visão que elas estão 
tendo do que realmente é o campo. Ninguém gosta de ficar no campo por isso, 
por aquilo... Mas, eles não têm uma visão assim. A maioria das famílias não dá 
uma visão pra eles [referindo-se as crianças]. Eles não têm um conhecimento de 
como eles podem fazer para viver bem no campo, tendo uma atividade rentável, 
por que não tem mais aquela diferença de campo e cidade. Uma vez andar bem 
vestido, ter um carro do ano, ter internet, computador, todas essas coisas, celu-
lar... O campo hoje tem igualmente que a cidade. Não tem mais aquela diferença 
tão grande. Anos atrás se a gente ia na cidade podia apontar de dedo de longe 
quem era agricultor, isso é... Hoje não. Hoje tu vai na cidade, tu caminha tu não 
reconhece quem é agricultor que tá caminhando. Todo mundo bem vestido, 

                                                           
64 Por ser bastante próximo de diversas comunidades do campo, no Distrito de Coronel Teixeira os peque-
nos mercados compram leite diretamente do produtor rural, embalada em garrafas PET de 2 litros.  
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bem arrumado, então é um sinal de que o campo tá evoluindo e a escola tá mos-
trando isso pras crianças. Tentando mostrar que o campo é um lugar bom para 
viver, que tem a mesma qualidade de vida e que eles podem conhecer uma ativi-
dade, investir numa atividade. (Entrevista realizada com a família 2, 18/10/2016). 

 

O esforço das educadoras, em parceria com as famílias e a comunidade, em 

construir práticas que legitimem o campo como possibilidade de lugar de vida com quali-

dade é identificado nas vozes das crianças, que passam a ver o urbano não mais como “o 

melhor lugar para se viver”: 

 

MA: Eu, meu sonho eu queria ir morar na cidade, mas, daí veio meus primos e 
eles me falam que morar na cidade não é tão bom. Lá não tem lugar para plantar 
frutas e quando passam os caminhões pra comprar frutas também tem muita 
barulheira. Carros toda hora, aquelas motos de trilhas.  
RI: E daí não dá para dormir.   
MA: É. Não dá pra dormir. Aqui no interior é mais sossegado e mais calmo. Bom 
mesmo é morar aqui! 
(Conversa de grupo focal com crianças, grupo 3, MA 10 anos e RI 7 anos, 
19/10/2016). 

 

As práticas pedagógicas apresentadas, embora possam ser consideradas sim-

ples, exigem das professoras o deslocamento de olhar para relacionar o cotidiano da es-

cola, o currículo, a prática escolar e a dinâmica do campo (ARROYO, 2004).  Oportunizar 

aprendizados de conteúdos a partir da realidade concreta dos estudantes, num contexto 

relacional rico de experiências pontuais, quem sabe não seja uma alternativa para desmis-

tificar o urbano como “caminho natural único do desenvolvimento” (ARROYO; CALDART; 

MOLINA; 2004).   
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5.2.3 O brincar na escola de Ensino Fundamental no campo  

 

 

Após o lanche, todas as crianças da escola saem para brincar. Algumas me con-
vidaram para conhecer sua “casinha” onde me ofereceram um bolo de barro. Na 
sala da “residência” a decoraç~o estava destacada por uma lumin|ria feita de 
pinha e por flores sobre a mesa feita de tronco de |rvores. A “construç~o” pare-
cia ser “antiga”, penso que mais de uma semana. O ch~o de terra batida estava 
sendo varrido e também neste espaço de jogo simbólico visualizei uma horta, 
com algumas mudas de salsa e cebolinha plantadas. Enquanto isso, outro grupo 
de crianças estavam no lado da escola, descendo um pequeno morrinho senta-
dos em caixas de papelão desmontadas. Outras crianças tentavam subir numa 
árvore distante uns 100 metros do prédio da escola. Tudo de forma tranquila, li-
vre e todas as crianças da escola juntas. Eu fiquei ali vendo as interações, a par-
ceria dos grupos a segurança e confiança das professoras. Aquela situação não 
era incomum a ninguém, nem as crianças, nem as professoras, nem a coordena-
dora pedagógica do município, somente a mim. Um Ensino Fundamental brin-
cante! Passaram-se mais de 40 minutos, as professoras acompanhavam as brin-
cadeiras e percebendo que algumas iam se “esgotando” convidavam as crianças 
a irem se aproximando, e, assim, sem pressa, sem interferências, aos poucos to-
das as crianças retomaram às suas salas de aula. (Diário de Campo, 08 de março 
de 2016). 

 

                                 Ilustração 21 - Momentos do brincar das crianças da EMEF São Sebastião 

        

    
                                    Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016. 
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Na nota de diário de campo na página anterior, descrevo meus primeiros mo-

mentos de observação na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião realiza-

do no período das aproximações exploratórias. Confesso que a circunstância relatada me 

impressionou muito, uma vez que em minhas experiências nas escolas tanto em períodos 

de pesquisa, como trabalhando diretamente com as crianças, muitas foram às vezes em 

que infelizmente vi o brincar sendo considerado “irrelevante ou de pouco valor” para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças (BORBA, 2007). 

O fato de surpreender-me por encontrar uma escola onde o brincar não seja in-

visível, e onde as crianças não sejam somente vistas como alunos (CRAIDY; BARBOSA, 

2012), é uma constatação triste. No entanto me alegrou confirmar que, após a imersão 

em campo no lugar escolhido para realizar a pesquisa, a valorização do brincar e do lúdico 

não aconteceu em momentos isolados, sendo possível, inclusive, considerá-lo um dos três 

princípios da prática pedagógica da EMEF São Sebastião. 

Sobre o brincar e o lúdico na escola, registro que estes são direitos garantidos 

legalmente às crianças brasileiras tanto na Educação Infantil, em que as interações e brin-

cadeiras são consideradas eixo norteador da prática pedagógica (DCNEI, 2009), quanto 

no Ensino Fundamental, em que o lúdico é reconhecido para qualificação da ação peda-

gógica (DCNEF, 2010).  

Nesta perspectiva, que considera importante articular o aprender e o brincar, se 

encontra o Projeto Político Pedagógico da EMEF São Sebastião. No documento está colo-

cado como um dos objetivos da escola “[...] garantir aos estudantes um processo de 

aprendizagem através da ludicidade, respeitando e interessando-se pelas atividades de 

sua realidade, respeitando o desenvolvimento maturacional da faixa et|ria das crianças” 

(PPP, 2016). 

No contexto de pesquisa identifiquei como um dos princípios incorporados no 

cotidiano a “O brincar na Escola de Ensino Fundamental no Campo”. Foi possível com-

preender por meio das falas das docentes que os tempos prolongados para brincar são 

permitidos, geralmente, na sequência do horário do recreio quando todas as crianças es-

tão juntas, por entenderem que as crianças constroem nas suas brincadeiras significados 

das experiências vividas junto as suas famílias e da escola:  
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MZ: No espaço de brincadeira deles tem a horta. Tem jardim. Tá cercado. Ainda 
ontem eles disseram: - Essa horta, profe, está precisando de adubo. Digo: - Ver-
dade. Aí me explicaram que o adubo deixa fofo, e baixou o adubo, a horta tá fe-
chada, a gente vê lá que faltando adubo... Digo: - Verdade, tá precisando de 
adubação. [...] Tu viu que “puxaram |gua” lá na horta deles? Parece que estava 
difícil a coisa sem água lá. Eles tinham uma mangueira de água dentro do cemité-
rio [o espaço que brincam é separado por um cercado cemitério da comunidade] 
e não queria entrar para pegar água. Pois bem, ontem depois da aula fui lá espiar 
o que eles andavam fazendo na hora do recreio e achei o máximo! Algum deles 
trouxe outro pedaço de mangueira e amarraram, tem até torneira agora na co-
zinha! (Conversa de grupo focal, 05/10/2016, grifos meus). 

 

Os exemplos apresentados pela professora MZ, no intuito de afirmar a compre-

ensão que tem do brincar, se aproximam da lógica de brincadeira apresentada por 

Brougère (2010), de que a criança brinca com o que tem na mão e na cabeça em um pro-

cesso de relação com a cultura. Nesse sentido, abaixo apresento algumas fotografias 

desse espaço de brincadeira criado pelas crianças no ambiente externo da escola: 

 
Ilustração 22 - Espaços criados pelas crianças para brincadeira 

   

   
                      Fonte: Acervo da pesquisadora, 2016. 

 

Gandhy Piorski em sua obra intitulada “Brinquedos do ch~o: a natureza, o imagi-

n|rio e o brincar” (2016) considera que é no brincar com elementos da fauna e da flora, 
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tão fortemente explorados no brincar das crianças da EMEF São Sebastião, que ocorrem 

importantes percursos da imaginação. Para a família de NI, que já morou na área urbana e 

frequentou a escola “da cidade”, esta também é uma vantagem que reconhecem nas 

vivências de sua filha que agora é aluna da EMEF São Sebastião: 

 

Pesquisadora: E os espaços da brincadeira, como eram lá e como são aqui? 
Pai: Lá ela tinha espaço, mas tudo dentro do lote, dentro do quadrado da escola. 
Aqui, meu Deus! 
Mãe: Aqui, tanto em casa como na escola é bem mais livre. Porque lá não tinha 
como aqui na escola que eles brincam fora, na casinha... 
Pai: A gente vê quando ela conta: - Pai nós temos a casinha lá perto do cemitério, 
brinquei lá com a menina tal do 5º ano! A gente vê que ela está com amigas de 
outra turma, mas com brincadeiras que é bom pra ela. Eu acho que para ela está 
sendo muito bom.  
Mãe: E casinha, olha, qual escola tem uma casinha? Às vezes ela diz: - Ôh mãe, eu 
preciso de um guardanapinho para levar e botar lá na casinha. Ah, mãe eu preci-
so de não sei o que para levar na casinha. Hoje tem piquenique nós vamos sentar 
lá... 
Pai: Nem sei se é verdade o tal dos piqueniques, mas de vez em quando tem que 
sair um pratinho de alguma coisa porque tem piquenique na casinha. Enquanto 
as professoras não mandarem um bilhete de volta dizendo que não é verdade, a 
gente vai entrando na brincadeira! (Entrevista realizada com a família 1, 
18/10/2016). 

 

Para Curtis (2006), a percepção positiva da família sobre a forma com que acon-

tece o brincar na escola, reconhecendo-o como experiência prazerosa, tem ajudado a 

elevar o nível do brincar da criança. Neste estudo verificou-se que quando há o envolvi-

mento dos pais com atitudes positivas ao brincar, como no caso acima, as crianças pas-

sam a apresentar alto nível de brincar imaginativo e criativo (p.46). 

Devo registrar que o incentivo ao brincar por parte dos pais na escola São Se-

bastião não é caso singular, uma vez que no ano de 2016 um dos projetos desenvolvidos 

intitulou-se “Brincar, viver, reviver” e teve forte participação das famílias dos estudantes. 

Segundo as docentes, a ideia do projeto foi de valorizar a cultura das pessoas e as brinca-

deiras tradicionais, e desse modo todas as famílias foram convidadas a irem à escola e 

ensinar alguma brincadeira, fazer um brinquedo ou brincar com as crianças. 

Muitas brincadeiras vividas junto às famílias faziam parte dos registros das edu-

cadoras até o início do mês de dezembro de 2016, tais como: Carreira (corrida em dupla), 

arreba, brincadeira de roda, jogar bolita, caminhar de muletas, alerta, cinco Marias, carre-

to de madeira, jogar peteca e boneca de milho. No entanto, a grande conquista deste 
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projeto, para as docentes, foi observar “[...] a alegria das crianças de verem os pais brin-

cando com eles!” (Professora DZ, Conversa de grupo focal, 20/10/2016). 

Nesta perspectiva, Snyders (1993) aponta quão raros são os exemplos em que 

há alegria na escola. Ao revisar textos literários na busca por momentos favoráveis na 

escola, o autor apresentou que: 

 

Pois os exemplos são raros, raríssimos, excepcionais. A alegria na escola é viven-
ciada por poucos e parece reservada a pouquíssimos. Eu precisei ler pilhas e pi-
lhas de livros para recolher o sumo de alguns momentos favoráveis. Eu pesquei, 
diria mesmo que quase implorei por casos de alegria “escolar” nos livros. A 
imensa maioria dos escritores tem muito em comum com a imensa maioria de 
alunos ao dizer que não existe alegria na escola (p.13).  

 

A ideia de “[...] escola aborrecida onde os alunos aguardam ansioso o som da si-

rene” (SNYDERS, 1993, p. 14) não é observada nas falas das crianças da EMEF São Sebas-

tião. A estudante GB (9 anos), por exemplo, se expressa de forma inversa àquela realiza-

da pelo autor relatando que “Aqui a gente brinca, se diverte e estuda! ” (Conversa de 

grupo focal com crianças, grupo 1, 19/10/2016). 

A alegria e ludicidade na escola pesquisada também são contempladas no interi-

or das salas de aulas, principalmente, entre o término de uma atividade e o início de ou-

tra, quando as crianças dirigiam-se a cantos onde havia jogos de diversos tipos (memória, 

encaixe, etc) e alguns brinquedos construídos com pais (bonecas de panos, carrinhos de 

sabugo, etc). Outro exemplo de situação vivida no interior da escola, que me foi relatado, 

está compartilhado abaixo com a transcrição da conversa de grupo focal com as docen-

tes: 

 

MZ: Montamos o mercadinho escolar a partir daquele projeto também, traba-
lhamos bastante compra, venda, troco certo. 
ML: Dai eles iam lá, faziam as compras, um era o caixa. O caixa tinha que saber, 
calcular quanto deu. Eles pagavam com uma nota “x”. 
MZ: Dinheirinho de brinquedo. Enquanto o caixa fazia a conta do troco os de-
mais ficavam observando, nós e as crianças. 
DZ: Pra ver se o colega estava fazendo certo.  
MZ: Pra ver se ia ser certo ou se ia dar algum problema. Depois disso, o conteú-
do ia para o caderno. 
DZ: Até foi trabalhado também, vamos supor se o caixa se engana ou coisa as-
sim, de ficar com o dinheiro a mais, depois quem é que vai ter que pagar?  
MZ: Sim, aí entramos nos outros tipos de valores. Os valores pessoais! 
(20/10/2016). 
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Situações como essa podem configurar-se como contextos de aprendizagem 

que envolvem a brincadeira, em que as crianças poderão relacionar os conteúdos e co-

nhecimentos escolares estudados com a situações vivenciadas fora da escola (como em 

armazéns, supermercados, etc). Dessa forma, as crianças do Ensino Fundamental da 

EMEF São Sebastião aprendem fazendo relações com outros suportes para além do uso 

dos Livros Didáticos, tão frequentemente utilizados na etapa.  

No entanto, apenas essa abordagem de brincadeira não é suficiente na escola 

(FORTUNA, 2012), uma vez que não contempla o brincar como experiência cultural (BOR-

BA, 2007). É preciso cautela para que situações de brincadeiras, mesmo envolvendo con-

teúdos escolares, não estejam previamente definidas e não se restrinjam a um mero re-

curso didático, uma atividade dirigida de modo a  perder a espontaneidade, tirando a ini-

ciativa das crianças, botando foco no adulto que intenciona certificar-se do valor do con-

teúdo didático (BROUGÉRE, 1995). 

Neste princípio, que envolve a brincadeira e o lúdico na EMEF São Sebastião, foi 

possível reconhecer que existe respeito e reconhecimento do brincar como experiência 

de cultura, a possibilidade da brincadeira no exterior com a exploração dos elementos da 

natureza, a promoção de contextos que envolvam as aprendizagens dos conteúdos esco-

lares por meio de brincadeiras numa relação com a vida.  
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6. APONTAMENTOS FINAIS 
 

 

Muitas são as reflexões que foram sendo realizadas ao longo deste trabalho de 

pesquisa, e muitas delas extrapolam o tema proposto para discussão nesta dissertação: 

“Pr|ticas pedagógicas para inf}ncias no/do campo”. Dessa forma, os apontamentos finais 

apresentados neste capítulo buscam contemplar também o processo de revisão biblio-

gráfica e os (des) caminhos metodológicos que integraram esta pesquisa. 

Como ponto de partida, retomei a revisão bibliográfica realizada na fase explora-

tória da pesquisa, uma vez que esta foi decisiva para considerar viável, importante e ne-

cessária a proposta de pesquisar práticas pedagógicas para infâncias no/do campo. Foi 

nesta etapa, apoiada na revisão de trabalhos acadêmicos, que confirmei o quanto as cri-

anças do campo não estão tendo seus direitos respeitados, de fato, nas instituições esco-

lares. 

Nos trabalhos relacionados às práticas pedagógicas para infâncias no campo, rea-

lizados em diversos lugares do território nacional, foram apontados currículos descontex-

tualizados, práticas que valorizam o espaço urbano em detrimento ao rural e dificuldades 

no que se refere à qualificação dos profissionais que atuam no campo. Também ficou evi-

denciado o reduzido número de pesquisas desenvolvidas – exceto as experiências das 

cirandas infantis e àquelas desenvolvidas a partir de programas como o Pró-Rural – que 

observaram práticas pedagógicas na perspectiva de valorização da diversidade cultural 

do campo. Assim, a importância do estudo que propus foi ganhando força.  

As dificuldades de se fazer pesquisa em área rural, especialmente no que se refe-

re às dificuldades de deslocamento, constituem também um dos desafios que precisaram 

ser superados. O grande desejo de desenvolver uma pesquisa que oportunizasse  a outras 

crianças, de outras escolas do campo, para que tenham seus direitos reconhecidos e res-

peitados no cotidiano escolar, foi o que motivou esta pesquisa. 

Almejei com a realização do mestrado, mesmo com suas características acadêmi-

cas intrínsecas, que esta pesquisa apresentasse subsídios suficientes para que ela fosse 

do interesse dos professores que exercem sua docência com crianças residentes no cam-

po. Muitas vezes me questionei sobre a real chance disso acontecer, então rememorava 

um texto de autoria de Carlos Rodrigues Brand~o (2014) intitulado “Perguntas, pesquisas. 
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Para quem? Para quê?”, no qual o autor aponta que “[...] a finalidade última de todo o 

conhecimento é o partilhar” (p.12), e assim segui acumulando desejos. 

Com o lócus para o estudo decidido  - Marcelino Ramos/RS - e o fato de já ter rea-

lizado inserções no campo buscando estabelecer relações de confiança e a concordância 

dos participantes da pesquisa, acreditei que os procedimentos metodológicos previstos 

no desenho da pesquisa aconteceriam naturalmente, tal qual a teoria previamente estu-

dada me apoiava, mas não foi exatamente o que aconteceu. Considerando os 

(des)caminhos da pesquisa apontados por Goldemberg (1988), e desejosa de que outros 

pesquisadores não incidam nas mesmas desconsiderações que fiz, compartilhei ao longo 

do texto da dissertação as incoerências metodológicas reconhecidas tanto por mim 

quanto pelo grupo de pesquisa do qual faço parte.  

Outro aspecto que se mostrou dificultoso,refere-se ao fato desta pesquisa ter 

buscado compreender as especificidades que compõem a prática pedagógica em uma 

escola no/do campo de forma abrangente, gerando complexidade dos dados. Pesquisar 

com três grupos de informantes – docentes, crianças e famílias – e com quatro técnicas 

para produção de dados – observação participante, conversa de grupo focal com adultos 

e crianças, entrevistas semiestruturadas e análise documental – me conduziu a assumir 

uma postura metodológica bastante objetiva e seguidora dos preceitos acadêmicos, por 

receio de perder o rigor científico requerido pela pesquisa.  

O conjunto de informantes e técnicas metodológicas, por outro aspecto, tam-

bém representaram um grande desafio no que tange ao processo de análise dos 21 eixos 

elencados. Mesmo após reagrupá-los, e transformá-los em duas categorias, as dificulda-

des permaneceram, pois eram frequentes as relações e interferências das vozes dos gru-

pos participantes, dos documentos e das minhas observações no lócus de pesquisa.  

Diante disso, compartilho a seguir algumas possibilidades que ajudam a respon-

der à questão que norteou esta pesquisa “O que caracteriza as práticas pedagógicas rea-

lizadas em uma escola situada no campo como especificamente do campo?”. 

Primeiramente, na escola São Sebastião, foi fundamental a tomada de decisão de 

passar a realizar práticas pedagógicas mais condizentes com a realidade do campo. Essa 

mudança somente foi possível em virtude da realização de formação continuada, realiza-

da mensalmente na rede municipal, e incentivo às docentes do campo de modo atencio-

so por parte da secretária de educação do município. Considero estes, portanto, os pri-
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meiros indicativos que contribuem para que a especificidade do campo adentre o contex-

to escolar.  

Paralelo a isso, no contexto pesquisado, foi de suma importância a reelaboração 

do Projeto Político Pedagógico junto à comunidade escolar, buscando ser um documento 

conciso e claro de modo a apontar esse novo olhar da especificidade do campo. No PPP 

são detalhados objetivos, metas e possibilidades de ações direcionadas a particularidade 

onde a instituição está inserida, e também o desejo de articular de forma positiva a esco-

la, os estudantes, as famílias e a comunidade. É relevante destacar que este documento 

sofre constantes revisões no contexto da escola estudada, e isso somente ocorre devido 

ao entendimento por parte de toda a comunidade escolar de que é nele que está a base 

pedagógica norteadora do que é de fato vivido no cotidiano daquela instituição. 

Além disso, o que mais faz com que as práticas pedagógicas da escola sejam es-

pecificamente do campo? O que possibilita que as ações pedagógicas sejam realizadas no 

sentido conceitual de Franco (2012; 2014; 2016) utilizado nesta pesquisa, que compreende 

prática pedagógica a partir de reflexão crítica, com intencionalidade, negociadas com o 

coletivo que compõe a comunidade escolar? 

Penso, assim como Franco (2016), que a concepção pedagógica das docentes é 

muito importante para a consolidação de práticas pedagógicas condizentes a realidade 

do campo. Nesta perspectiva, o fato de as docentes da EMEF São Sebastião participarem 

da formação continuada e buscarem reconhecer o campo na sua multidimensionalidade 

com vistas { “transformaç~o coletiva dos sentidos e significados das aprendizagens” 

(p.543) permitiu que identificasse três princípios principais naquele contexto: 

1º - A relação família e escola: era perceptível, na instituição pesquisada, que os 

laços estabelecidos junto às famílias e à comunidade possibilitavam que práticas pedagó-

gicas, bastantes coerentes à cultura do campo, acontecessem constantemente. Os proje-

tos de visitação às famílias e moradores da comunidade, o convite a representar a escola 

junto com aos filhos e as docentes em momentos culturais, a disponibilidade do espaço 

físico da escola a cursos que possam auxiliar no cotidiano dos moradores locais foram 

exemplos recorrentemente apresentados desse movimento pedagógico pelos participan-

tes desta pesquisa.  

2º - Trabalhar as “coisas” do campo no contexto da escola: valorizar o trabalho 

na terra, vinculado à natureza e às coisas do campo também deve ser considerado uma 
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das especificidades que caracterizam as práticas pedagógicas especificamente de uma 

escola do campo. As experiências pontuais no cuidado da horta e no acompanhamento 

do processo de produtos até o consumidor ajudam a construir um projeto educativo de 

valorização do trabalho realizado no contexto rural.  Ainda possibilitam experiências vin-

culadas à realidade dos estudantes o que destoa dos conhecimentos frios, sem vida, tão 

demarcados em outros estudos.   

3º - O brincar na escola de Ensino Fundamental no Campo: este princípio foi re-

conhecido em virtude dos tempos e espaços garantidos a brincadeira na infância da esco-

la São Sebastião. No contexto, a partir do observado, foi possível destacar que na relação 

com os elementos da natureza as crianças ressignificavam experiências culturais do cam-

po vividas junto às famílias ou na instituição. 

Acredito que os princípios acima compartilhados possibilitam que além, de estar 

no campo, à escola seja do campo, porque sustentam a concretização das identidades 

socioculturais nas práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano da EMEF São Sebasti-

ão indo ao encontro do que os documentos legais que norteiam a educação do campo 

determinam como condizentes as especificidades do campo. Desse modo, considero que 

ao definir como lócus de pesquisa a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebasti-

~o “bati a boa porta” (VASCONCELOS, 1997) para contemplar o objetivo a que me propus 

nesta dissertação.  

No entanto, é importante destacar que as especificidades que compõem as prá-

ticas pedagógicas de uma escola que seja no e do campo não devem ser todas tecidas 

com princípios iguais aos que reconheci no contexto que escolhi para realizar esta pes-

quisa. Cada experiência é única, e a que foi investigada neste trabalho é a da EMEF São 

Sebastião, com sua comunidade e em seu contexto peculiar. É primordial considerar que 

cada comunidade rural é singular e a escola precisa elencar princípios pedagógicos de 

acordo com o contexto em que está inserida, junto ao coletivo de sujeitos que a com-

põem. Finalizo desejosa que mais crianças que vivem no campo tenham sua cultura reco-

nhecida em escolas do campo em todo território brasileiro.  
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2011. 
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 APÊNDICES  
APÊNDICE A – Organização da Revisão Bibliográfica  

 

 Autor (a) e título do trabalho Categorização: 
T -tese 
D-dissertação 
A- artigo 

Área em que foi 
desenvolvido o 
estudo 

Ano Universidade/ 
Estado 

Foco de local de 
pesquisa 

1
1 

SILVA, Edvaneide Barbosa da. Encon-
tros e desencontros: a ação política 
pedagógica entre educadores e famílias 
no assentamento Pirituba II- Sudoeste 
Paulista (1984-2006). 

T História Social 2008 Universidade 
de São Paulo/ 
SP 

Assentamento 

2
2 

 TEIXEIRA, Sônia Regina dos Santos. A 
construção de significados nas brin-
cadeiras de faz-de-conta por crianças 
de uma turma de educação infantil 
ribeirinha Amazônia. 

T Teoria e Pesquisa 
do comportamen-
to 

2009 Universidade 
Federal do 
Pará- Belém 
UFPA/ PA 

Ribeirinhos 

3
3 

BAYER, Marlei Adriana. Saberes e fa-
zeres das escolas multisseriadas de 
Benedito Novo.  

D Educação 2007 Universidade 
Regional de 
Blumenau- 
FURB, Blume-
nau/SC 

Comunidade 
rural 

4
4 

BIHAIN, Neiva Marisa. A trajetória da 
educação infantil no MST: de ciranda 
em ciranda aprendendo a cirandar.   

D Educação 2001 Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Assentamento  

5
5 

BLAKA, Rosimari de Fátima Cubas. 
Avanços e desafios no desenvolvi-
mento da qualidade do ensino na 
educação do campo de Canoinhas – 

D Desenvolvimento 
Regional 

2010 Universidade 
do Contesta-
do- UNC, Ca-
noinhas/SC 

Pesquisa biblio-
gráfica –“meio 
rural” 
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SC.  

6
6 

BORBA, Sara Ingrid. Educação rural: 
uma realidade no chão sem-terra da 
escola do campo.  

D Educação 2008 Universidade 
Federal da 
Paraíba -UFPB, 
João Pes-
soa/PB 

Assentamento 

7
7 

BRITO, Maria Augusta Raposo de Bar-
ros. Educação matemática, cultura 
amazônica e prática pedagógica: à 
margem de um rio. 

 

D Educação, Ciência 
e Matemática 

2008 Universidade 
Federal do 
Pará- UFPA, 
Belém /PA 

Ribeirinhos 

8
8 

COELHO, Patrícia Júlia Souza. Trajetó-
rias e narrativas de professoras de edu-
cação infantil do meio rural de Itabera-
ba-BA: formação e práticas educativas.  

D Educação e con-
temporaneidade 

2010 Universidade 
do Estado da 
Bahia -UFBA, 
Salvador/BA 

Meio rural 

9
9 

COSTA, Luciélio Marinho. A construção 
do projeto político pedagógico da Esco-
la Municipal Tiradentes, Mari – PB – 
Desafios e possibilidades para a educa-
ção do campo.  

D Educação 2010 Universidade 
Federal da 
Paraíba- 
UFBA, João 
Pessoa/PB 

Assentamento 

1
10 

FONTANA, Deise Leandra. Adaptações 
no ensino de matemática: uma análise 
da prática dos educadores do campo.  

D Educação 2006 Universidade 
Federal do 
Paraná- UFPR, 
Curitiba/PR 

Escolas rurais 

1
11 

FREITAS, Maria Nataliana Mendes. O 

ensino de Ciências em Escolas Multis-

seriadas na Amazônia ribeirinha: um 

estudo de caso no Estado do Pará.  

D Educação em Ci-
ências e Matemá-
tica 

2005 Universidade 
Federal do 
Pará- UFPA, 
Belém/PA 

Ribeirinhos 

1
12 

LIMA, Fabiana Ribeiro Souza. Cotidiano 
em uma escola rural: representações de 

D Extensão Rural 2008 Universidade 
Federal de 

Escola rural 
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uma comunidade escolar.  Viçosa- UFV/ 
MG  

1
13 

LEITE, Gisélia Maria Coelho. Políticas 

Públicas e Olhares Sobre a Diferença: 

a criança quilombola na instituição 

escolar e em outros espaços educati-

vos de Lagoa Trindade, Jequitibá, Mi-

nas Gerais. 

D Educação 2009 Universidade 
Católica de 
Minas Ge-
rais/MG 

Quilombolas 

1
14 

MACEDO, Dinalva de Jesus Santana. O 

Currículo Escolar e a construção da 

identidade étnico racial da criança e 

do adolescente quilombola: um olhar 

reflexivo sobre a auto-estima 

D Educação e Con-
temporaneidade 

2008 Universidade 
do Estado da 
Bahia 

Quilombola 

1
15 

OLIVEIRA, Denise Rangel Miranda. A 
educação infantil na perspectiva da cri-
ança de contexto rural: questões para 
pensar a política pública de educação 
do campo.  

D Educação 2009 Universidade 
Católica de 
Petrópolis- 
UCP, Petrópo-
lis/RJ 

Campo  

1
16 

OLIVEIRA, Olívia Chaves de. As Possibi-
lidades de novos rumos para a educa-
ção formal na Ilha da Marambaia - RJ.  

D Educação Agrícola 2009 Universidade 
Federal Rural 
do Rio de Ja-
neiro- UFRRJ, 
Rio de Janei-
ro/RJ 

Quilombo  

1
17
65 

PAMPHYLIO, Marisônia Matos. Os dize-
res das crianças da Amazônia Amapa-
ense sobre infância e escola. 
 

D Educação 2009 Universidade 
do Estado do 
Pará 

Comunidade 
rural 

                                                           
65 O trabalho desta autora também foi referenciado na Revisão Bibliográfica realizada por Peloso (2015), conforme tabela abaixo.  



152 
 

1
18 

POJO, Eliana Campos. Travessias edu-
cativas em comunidades ribeirinhas da 
Amazônia. 

D Educação 2003 Universidade 
Metodista de 
São Paulo 

Ribeirinhos 

1
19 

SOUZA, Mônica Maria Silva de. Quali-
dade na educação infantil: o olhar da 
criança sobre a pré-escola.  

D Educação 2006 Universidade 
Federal do 
Ceará- UFC/CE 

Área rural 

2
20 

SOUZA, Maria Antônia de; SANTOS, 
Fernando Henrique Tisque dos. Educa-
ção do Campo: Prática do professor em 
classe multisseriada. Diálogo Educacio-
nal, n.22, v.7, p.211-227, Curitiba, 
Set/Dez, 2007. 

A - 2007 PR Assentamento 

2
21 

YYAMIN, Giana Amaral; MELLO, Roseli 
Rodrigues. "Ruim é copiar, e escrever": 
a escola para as crianças assentadas. 
Acolhendo a Alfabetização nos Países 
de Língua Portuguesa. São Paulo, v.4, 
n.8, p. 69-92, 2010. 

A - 2010 SP Assentamento 

 
LISTA DE TRABALHOS INCLUIDOS NA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA REALIZADA POR PELOSO (2015) QUE TEM RELAÇÃO COM 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM INFÂNCIAS DO/NO CAMPO 

1
1 

BERGAMASCHI, Maria Aparecida. 
Nhembo´e: enquanto o encanto per-
manece! Processos e práticas de esco-
larização nas aldeias guarani.  

T Educação 2005 Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
– UFRGS/RS 

Indígena 

2
2 

CASTILHO, Sueli Dulce de. Culturas, 
famílias e educação na comunidade 
negra rural de Mata Cavalo – MT 

 

T Educação: currícu-
lo 

2008 Pontifícia Uni-
versidade Ca-
tólica de São 
Paulo- 

Comunidade 
negra 
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PUCSP/SP 

3
3 

GARCIA, Fátima Moraes. A contradição 
entre teoria e prática na escola do MST.  

T Educação 2009 Universidade 
Federal do 
Paraná- 
UFPR/PR 

Assentamento 

4
4 

BARROS, João Luiz da Costa. Brincadei-
ras e relações interculturais na escola 
indígena: um estudo de caso na etnia 
Sateré-Mawé.  

T Educação 2012 Universidade 
Metodista de 
Piracicaba-
UNIMEP/SP 

Indígena 

5
5 

WALTER, Maristela Rosso. A identidade 
Puyanawa e escola indígena.  

T Educação 2012 Universidade 
Estadual de 
Maringá- 
UEM, Marin-
gá/PR 

Indígena 

6
6 

REIS, Edmerson dos Santos. A contex-
tualização dos conhecimentos e sabe-
res escolares nos processos de reorien-
tação curricular nas escolas do Campo.  

T Educação 2009 Universidade 
Federal da 
Bahia- 
UFBA/BA 

Escola rural 

7
7 

CRISTO, Ana Cláudia Peixoto de. Carto-
grafias da educação na Amazônia rural 
ribeirinha: estudo do currículo, ima-
gens, saberes e identidades em uma 
escola do município de Breves/ Pará.  

D Educação 2007 Universidade 
Federal do 
Pará- UFPA/PA 

Escola ribeirinha 

8
8 

FONSECA, Patrícia Benvenuti Camargo 
da. Ruralidade e escolarização: desafios 
e propostas educacionais.  

D Educação 2008 Universidade 
Federal de 
Juiz de Fora – 
UFJF/MG 

Meio Rural 

9
9 

FERNANDES, Nat|lia Rigueira. “Tem dia 
que a gente é sem-terra, tem dia que 
n~o d|”: as diferentes visões sociais de 

D Educação 2008 Universidade 
Federal de 
Viçosa/MG 

Assentamento 
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mundo no interior do espaço escolar de 
um assentamento rural.  

1
10 

CRUZ, Simone de Figueiredo. A crian-
ça terena: o diálogo entre a educação 
indígena e a educação escolar na al-
deia Buriti.  

D Educação 2009 Universidade 
Católica Dom 
Bosco – 
UCDB/MS 

Indígena 

1
11 

ROSSETO, Edna Rodrigues Araújo. Essa 
ciranda não é minha só, ela é de todos 
nós: a educação das crianças sem terri-
nha no MST. 

D Educação 2009 Universidade 
Estadual de 
Campinas – 
UNICAMP/SP 

Assentamento 

1
12 

PAMPHYLIO, Marisônia Mattos. Os di-
zeres das crianças da Amazônia Ama-
paense sobre infância e escola. 

D Educação 2010 Universidade 
do Estado do 
Pará – UEPA 

Comunidade 
rural 

1
13 

BITTAR, Ari Fernando. O Projeto Córre-
go Bandeira e as crianças Terena.  

D Educação 2011 Universidade 
Católica Dom 
Bosco- UCDB/ 
MS 

Indígenas 

1
14 

SILVA, Elson Alves da. A educação dife-
renciada para o fortalecimento da iden-
tidade quilombola: estudo das comuni-
dades remanescentes de quilombo do 
vale da ribeira  

D Educação 2011 Universidade 
Católica de 
São Pau-
lo/PUCSP  

Quilombola 

1
15 

ALVES, Sidney Alexandre da Costa. Prá-
ticas de letramento em uma escola de 
assentamento do movimento dos tra-
balhadores rurais sem terra do municí-
pio de São Lourenço da Mata.  

D Educação 2011 Universidade 
Federal de 
Pernambuco – 
UFPE /PE 

Assentamento 

1
16 

CAVALCANTE, Gilma da Costa. Frontei-
ras entres o campo e a cidade: saberes 
e práticas educativas no cotidiano de 

D Educação 2011 Universidade 
do Estado do 
Pará /UEPA 

Escola urbana 
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uma escola nucleada em Rio Maria / PA.  

1
17 

LIMA, Natamias Lopes de. Saberes Cul-
turais e modos de vida de ribeirinhos e 
sua relação com o currículo escolar: um 
estudo no município de Breves/ Pará 

D Educação 2011 Universidade 
Federal do 
Pará – UFPA/ 
PA 

Ribeirinha 

1
18 

ARAUJO, Marivaldo Prazeres de. A or-
ganização do trabalho pedagógico em 
escolas multisseriadas no município de 
Cametá. 

D Educação 2011 Universidade 
Federal do 
Pará / PA 

Educação do 
campo 

1
19 

JORDÃO, Regiane Almeida. A escola 
estadual rural Taylor-Egídio (erte): pa-
radigma freiriano na alternância.  

D Educação 2012 Universidade 
nove de julho- 
UNINOVE, São 
Paulo/SP 

Escola rural 

20 MONGELO, Joana Vangelista.  OKO-
TẼVẼ JA VY’A educaç~o escolar indíge-
na e educação indígena contrastes e e 
necessidade.  

D Educação 2001 Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
– UFSC/SC 

Indígena 

21 BOAKARI, Francis Musa. GOMES, Ana 
Beatriz Sousa. Algumas comunidades 
negras rurais do Piauí e a escola : o que 
há para entender. 25ª Reunião Anual da 
ANPEd.  Caxambu, 2002.  

A - 2002 MG Comunidades 
negras 

2
22 

PAES, Maria Helena Rodrigues. Índio 
quer escola. 27ª Reunião da ANPEd. 
Caxambu, 2004.  

A - 2004 MG Indígenas 

2
23 

ARENHART, Deise.  A educação da in-
fância no MST: o olhar das crianças so-
bre uma pedagogia em movimento. 28ª 
Reunião da ANPEd. Caxambu, 2005.  
 

A - 2005 MG assentamento 
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2
24 

BRAND, Antonio. Educação Indígena- 
uma educação para autonomia. 28ª 
Reunião da ANPEd. Caxambu, 2005.  

A - 2005 MG Indígena 

2
25 

NUNES, Georgina Helena Lima. Prática 
do fazer, prática do saber: vivências e 
aprendizados com uma infância rural e 
negra.  29ª Reunião da ANPEd. Caxam-
bu, 2006.  

A - 2006 MG Escola rural e 
negra 

2
26 

BERGAMSCHI, Maria Aparecida. Educa-
ção escolar nas aldeias kaigang e Gua-
rani indianizando a escola? 31ª Reunião 
da ANPEd. Caxambu, 2008. 

A - 2008 MG Indigena 

2
27 

KALYLA, Maroun. PAIVA, José Maurício. 
ARRUTI, Andion. Educação quilombola 
em debate: a escola em Campinho da 
Independencia (RJ) e a proposta de 
uma pedagogia quilombola. 36 ª Reuni-
ão da ANPEd. Goiânia. 2013. 

A - 2013 GO Quilombola 

2
28 

LARCHERT, Jeanes Martins. Epistemo-
logia da resistência quilombola em diá-
logo com o currículo escolar. 36 ª Reu-
nião da ANPEd. Goiânia. 2013. 

A - 2013 GO Comunidade 
negra 
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APÊNDICE B – Tabela de Organização de Pesquisa 
 

Problema Questões norteadoras Objetivo geral Objetivos Procedimentos 
metodológicos 

Foco de olhar 
Conceitos 

Atraves-
samentos 

O que torna 
uma escola 
no campo 

ser do cam-
po? 

 
O que carac-

teriza as  
práticas 

pedagógicas 
realizadas 
em uma 

escola situa-
da no campo 
como espe-
cificamente 
do campo? 

 

 
Como a escola vem se consti-

tuindo na perspectiva de 
educação no/do campo? 

Compreender 
se e quais es-
pecificidades 
das práticas 
pedagógicas 
podem carac-
terizar a ação 
pedagógica 

nos Anos Inici-
ais do Ensino 
Fundamental 

em uma escola 
do campo. 

 

Contextualizar como 
foi se constituindo a 

educação no/do campo 
na EMEF São Sebasti-

ão. 

-Análise de documen-
tos 

-Entrevista /grupo 
focal 

-História da escola e 
sua trajetória na edu-
cação do campo, com 
os sujeitos locais, etc 

 
 
 

CAMPO 
 
 
 

LEGISLA-
ÇÃO- 

 
 
 

PRÁTICA 
PEDAGÓ-

GICA- 
 
 

FAMÍLIA, 
COMUNI-
DADE E 
ESCOLA 

 

 
Quais as relações das práticas 

pedagógicas com os docu-
mentos que norteiam a edu-
cação do campo brasileira? 

Analisar como as práti-
cas pedagógicas da 

escola se relacionam 
com a legislação vigen-

te. 

-Observação partici-
pante 

-Análise de documen-
tos (município, escola 

e legislações) 

-As práticas pedagógi-
cas/Legislações 

 
Quais as práticas pedagógicas 

contempla o cotidiano das 
crianças, das famílias e da 

comunidade? 

Identificar práticas 
pedagógicas que con-

siderem o contexto 
do/no campo no coti-
diano da comunidade 

escolar 
 

- Observação partici-
pante 

- Analise de docu-
mentos (registros da 
escola, das professo-

ras) 

- Pratica pedagógica/ 
cotidiano das crianças 

– infâncias 
 

-Práticas pedagógicas/ 
Escola, família e co-

munidade 

O que dizem as famílias, as 
crianças e as professores 

nesta perspectiva? 
 

Pesquisar o entendi-
mento de professores, 

crianças e famílias 
sobre a educação do 

campo 

-Entrevistas/grupo 
focal 

- conversas com cri-
anças (peq. grupos, 

desenhos, etc) 

 
-Significados/ Escola, 
família e comunidade 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Secretaria Municipal 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Secretaria Municipal de Educação) 
 

A pesquisa “Pr|ticas pedagógicas para inf}ncias do campo”, tem por objetivo 

geral conhecer práticas pedagógicas que considerem as realidades das infâncias do cam-

po. Trata-se de uma pesquisa de dissertação de mestrado realizada no Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

O estudo será efetuado através de visitas ao local, observações, anotações, 

conversas informais e de grupo focal, coletas, análises de documentos e aplicação de en-

trevistas. As pessoas, adultos e crianças, que participarão das entrevistas e conversas de 

grupo focal serão convidadas a fornecer informações a respeito do tema e do objetivo 

acima proposto. Para a coleta de dados utilizaremos a fotografia, o relato das observa-

ções e gravação das entrevistas e conversas de grupo focal. 

O material coletado será de uso exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com 

a finalidade de fornecer elementos para a realização da dissertação e dos artigos, livros e 

comunicações científicas que dela resultem. 

Será assegurada a confidencialidade dos dados e das informações que possibili-

tem a identificação dos participantes da pesquisa. Os participantes, no entanto, serão 

consultados, pois, se assim o desejarem, suas identidades serão reveladas na escrita da 

dissertação. Para isso, deverão manifestar sua vontade à pesquisadora quando da assina-

tura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa não oferece nenhum dano ou desconforto aos participantes e não 

será objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamento aos mesmos. Se, no de-

correr do procedimento o/a participante vier a manifestar sua vontade de que a coleta de 

dados seja interrompida e/ou seu conteúdo não seja divulgado, a pesquisadora atenderá 

a sua vontade.  

O material coletado também não poderá ser objeto de comercialização e/ou di-

vulgação que possa prejudicar os participantes ou a sua comunidade. 
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É compromisso desta pesquisadora manter os participantes informados sobre o 

andamento da pesquisa, que será realizada no período de março a dezembro de 2016, e, 

ao final de sua realização, de comunicar-lhes os resultados e/ou devolver-lhes, de alguma 

forma, o produto alcançado. 

 

 

Crisliane Boito – Faculdade de Educação da UFRGS 
Fone: 0 XX51 3308- 3141  

 

Eu,___________________________________,RG nº________________ 

CPFnº___________________domiciliado(a)_______________________ 

_______________________________________,bairro/comunidade___________________

______________município: ______________________________ 

Cargou ou função:_____________________________, concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

Assinatura do Responsável pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

Marcelino Ramos, ____de______________de 2016. 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Responsável Pela Escola 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Diretor/ Responsável pela Instituição escolar) 
 

Estou sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Pr|ticas pedagógicas para in-

f}ncias do/no campo” que tem por objetivo geral compreender quais especificidades das 

práticas pedagógicas caracterizam uma escola no campo como do campo. 

 Trata-se de uma dissertação como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. A coleta de informações será realizada no período de março a de-

zembro de 2016. 

O estudo, que privilegiará a abordagem qualitativa, será efetuado através de visi-

tas a escola e a residências de algumas crianças (a partir de critérios pré-estabelecidos), 

onde serão realizadas observações, anotações, conversas informais e de grupo focal, co-

letas e análises de documentos, e aplicação de entrevistas. As pessoas - que participarão 

das entrevistas  serão convidadas a fornecer informações a respeito do tema e do objeti-

vo acima proposto. Ressalta-se que a realidade poderá ser fotografada, filmada, observa-

da e as entrevistas e conversas de grupo focal serão gravadas. 

O material coletado será de uso exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com a 

única finalidade de fornecer elementos para a realização da dissertação, livros, artigos e 

comunicações que dela resultem. 

Durante o processo do curso, e mesmo na escrita da dissertação será assegurada a 

confidencialidade dos dados e das informações que possibilitem a identificação dos parti-

cipantes da pesquisa. Os participantes, no entanto, serão consultados, pois, se assim o 

desejarem, suas identidades serão reveladas na escrita da dissertação. Para isso, deverão 

manifestar sua vontade à pesquisadora quando da assinatura deste termo. 

A pesquisa não oferece nenhum dano ou desconforto aos participantes e não será 

objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamento aos mesmos. Se, no decorrer 

do procedimento o/a participante vier a manifestar sua vontade de que a coleta de dados 
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seja interrompida e/ou seu conteúdo não seja divulgado, a pesquisadora atenderá a sua 

vontade.  

É compromisso desta pesquisadora manter os participantes informados sobre o 

andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, de comunicar-lhes os resultados 

e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto alcançado. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os esclare-

cimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Fui informado (a) que a qualquer 

momento posso ter esclarecidas as dúvidas que surgirem.  

 

 

Crisliane Boito – Faculdade de Educação da UFRGS 
Fone: 0 XX51 3308- 3141  

 

Eu,___________________________________,RG nº________________ 

CPFnº___________________domiciliado(a)_______________________ 

_______________________________________,bairro/comunidade___________________

______________município: ______________________________ 

Cargou ou função:_____________________________, concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

Assinatura do Diretor/ Responsável pela Instituição escolar.  
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Professoras 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Professoras) 
 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Pr|ticas pedagógicas para in-

f}ncias do/no campo” que tem por objetivo geral compreender quais especificidades das 

práticas pedagógicas caracterizam uma escola no campo como do campo. 

 Trata-se de uma dissertação como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. A coleta de informações será realizada no período de março a de-

zembro de 2016. 

O estudo, que privilegiará a abordagem qualitativa, será efetuado através de visi-

tas a escola e a residências de algumas crianças (a partir de critérios pré-estabelecidos) 

onde serão realizadas observações, anotações, conversas informais e de grupo focal, co-

letas e análises de documentos, e aplicação de entrevistas. As pessoas que participarão 

das entrevistas serão convidadas a fornecer informações a respeito do tema e do objetivo 

acima proposto. Ressalta-se que a realidade poderá ser fotografada, filmada, observada e 

as entrevistas e conversas de grupo focal serão gravadas. 

O material coletado será de uso exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com a 

única finalidade de fornecer elementos para a realização da dissertação, livros, artigos e 

comunicações que dela resultem. 

Durante o processo do curso, e mesmo na escrita da dissertação será assegurada a 

confidencialidade dos dados e das informações que possibilitem a identificação dos parti-

cipantes da pesquisa. Os participantes, no entanto, serão consultados, pois, se assim o 

desejarem, suas identidades serão reveladas na escrita da dissertação. Para isso, deverão 

manifestar sua vontade à pesquisadora quando da assinatura deste termo. 

A pesquisa não oferece nenhum dano ou desconforto aos participantes e não será 

objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamento aos mesmos. Se, no decorrer 

do procedimento o/a participante vier a manifestar sua vontade de que a coleta de dados 
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seja interrompida e/ou seu conteúdo não seja divulgado, a pesquisadora atenderá a sua 

vontade.  

É compromisso desta pesquisadora manter os participantes informados sobre o 

andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, de comunicar-lhes os resultados 

e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto alcançado. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os esclare-

cimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Fui informado (a) que a qualquer 

momento posso ter esclarecidas as dúvidas que surgirem.  

 

Crisliane Boito – Faculdade de Educação da UFRGS 
Fone: 0 XX51 3308- 3141  

 

Eu,___________________________________,RG nº________________ 

CPFnº___________________domiciliado(a)_______________________ 

_______________________________________,bairro/comunidade___________________

______________município: ______________________________ 

Cargou ou função:_____________________________, concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

Assinatura da professora  
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Famílias Entrevistadas 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pais e/ou responsáveis) 
 

Estou sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Pr|ticas pedagógicas para in-

f}ncias do/no campo” que tem por objetivo geral compreender quais especificidades das 

práticas pedagógicas caracterizam uma escola no campo como do campo. 

 Trata-se de uma dissertação como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. A coleta de informações será realizada no período de março a de-

zembro de 2016. 

O estudo, que privilegiará a abordagem qualitativa, será efetuado através de visi-

tas a escola e a residências de algumas crianças (a partir de critérios pré-estabelecidos), 

onde serão realizadas observações, anotações, conversas informais e de grupo focal, co-

letas e análises de documentos, e aplicação de entrevistas. As pessoas que participarão 

das entrevistas serão convidadas a fornecer informações a respeito do tema e do objetivo 

acima proposto. Ressalta-se que a realidade poderá ser fotografada, filmada, observada e 

as entrevistas e conversas de grupo focal serão gravadas. 

O material coletado será de uso exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com a 

única finalidade de fornecer elementos para a realização da dissertação, livros, artigos e 

comunicações que dela resultem. 

 Durante o processo do curso, e mesmo na escrita da dissertação será assegurada 

a confidencialidade dos dados e das informações que possibilitem a identificação dos par-

ticipantes da pesquisa. Os participantes, no entanto, serão consultados, pois, se assim o 

desejarem, suas identidades serão reveladas na escrita do texto da dissertação. Para isso, 

deverão manifestar sua vontade à pesquisadora quando da assinatura deste termo. 

A pesquisa não oferece nenhum dano ou desconforto aos participantes e não será 

objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamento aos mesmos. Se, no decorrer 

do procedimento o/a participante vier a manifestar sua vontade de que a coleta de infor-
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mações seja interrompida e/ou seu conteúdo não seja divulgado, a pesquisadora atende-

rá a sua vontade.  

É compromisso desta pesquisadora manter os participantes informados sobre o 

andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, de comunicar-lhes os resultados 

e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto alcançado.  

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os esclare-

cimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Fui informado (a) que a qualquer 

momento posso ter esclarecidas as dúvidas que surgirem.  

 

 

Crisliane Boito – Faculdade de Educação da UFRGS 
Fone: 0 XX51 3308- 3141  

 

Eu,___________________________________,RG nº________________ 

CPFnº___________________domiciliado(a)_______________________ 

_______________________________________,bairro/comunidade___________________

______________município: ______________________________ 

Cargou ou função:_____________________________, concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis pelas crianças  
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APÊNDICE G – Roteiro de Entrevista com as Famílias de Crianças Matriculadas na EMEF 
São Sebastião 
 
Data da Entrevista:  
Período da Entrevista: 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
Família de crianças matriculada no ____ ano. 
Idade da criança: 
Telefone: 
E-mail: 
 

 
 
Caracterização sócio demográfico e educacional dos moradores na residência (família) 
central 
 

Sujeito Relação de 
Parentesco 
com a crian-
ça 

Idade Sexo Raça Nível de 
Escolari-
dade 

Reli-
gião 

Local de 
Nasci-
mento 

Ocupação 
profissão/ 
Com o que 
trabalham? 

         

         

         

         

         

         

         

 
 

1. A vida familiar no contexto rural  
 

1.1 De onde vem a família do pai e da mãe da criança? 
1.2 Há quanto tempo vocês moram aqui, neste lugar? Já moraram em outros locais? 
1.3 Que atividades produtivas realizam? 
1.4 Onde você acha que é melhor morar no campo ou na cidade? 
1.5 E os filhos, onde preferiria que eles morassem: aqui ou na cidade? 
1.6 A vida das crianças no campo é diferente/semelhante da vida das crianças nas cidades? 
1.7 Como se denominam: Qual a identidade da família: agricultor, assalariado, agronegócio 

 
2. Sobre seus filhos e a escola 

 
2.1  Vocês consideram que a escola que seus filhos frequentam tem qualidade? Explique: 
2.2 Vocês veem diferença nas propostas desenvolvidas nos últimos anos na escola? (Per-

gunta para famílias que já tiveram outros filhos que passaram para a escola. Para essas 
famílias perguntam também quais diferenças perceberam de uma escola para outra?) 
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2.3 A escola nos últimos anos tem desenvolvido projetos que envolvem o campo. Vocês 
concordam? Explique: 

2.4 De quais projetos lembram? Quais projetos consideram que foram mais significativos 
para a família? 

2.5 Em algum momento teve ou tem alguma divergência com a escola? 
2.6 As crianças fazem passeios para conhecer as famílias dos colegas e da comunidade do 

campo. Como vocês veem isso?  
2.7 As crianças na escola brincam e realizam algumas atividades com crianças de outras 

turmas, seja nas turmas que dividem a mesma professora e a mesma sala ou nos mo-
mentos de brincar. O que pensam sobre isso? 

2.8 A comunidade participa na escola? Em que momentos? A escola está aberta e recebe as 
propostas e demandas da comunidade? 

2.9  As atividades que seus filhos desenvolvem na escola, as tarefas que trazem para casa, 
consideram que são as mesmas que das crianças da cidade? Vocês sentem falta de al-
guma coisa neste sentido? 

2.10As reuniões, o início das aulas, os horários da aula são adequados as necessidades de 
vocês? 

2.11 Quais as perspectivas sobre a vida do campo? 
2.12 Vocês têm alguma sugestão para melhorar o atendimento dos seus filhos e das crianças 

da comunidade? 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Famílias das Crianças Da Esco-
la 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pais e/ou responsáveis pelas crianças) 
 

Meu filho (a) est| sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Pr|ticas pedagó-

gicas para inf}ncias do/no campo” que tem por objetivo geral compreender quais especi-

ficidades das práticas pedagógicas caracterizam uma escola no campo como do campo. 

 Trata-se de uma dissertação como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. A coleta de informações será realizada no período de março a de-

zembro de 2016. 

O estudo, que privilegiará a abordagem qualitativa, será efetuado através de visi-

tas a escola e a residências de algumas crianças (a partir de critérios pré-estabelecidos), 

onde serão realizadas observações, anotações, conversas informais e de  grupo focal, 

coletas e análises de documentos, e aplicação de entrevistas. As pessoas que participarão 

das entrevistas serão convidadas a fornecer informações a respeito do tema e do objetivo 

acima proposto. Ressalta-se que a realidade poderá ser fotografada, filmada, observada e 

as entrevistas e conversas de grupo focal serão gravadas. 

O material coletado será de uso exclusivo da pesquisadora, sendo utilizado com a 

única finalidade de fornecer elementos para a realização da dissertação, livros, artigos e 

comunicações que dela resultem. 

 Durante o processo do curso, e mesmo na escrita da dissertação será assegurada 

a confidencialidade dos dados e das informações que possibilitem a identificação dos par-

ticipantes da pesquisa. Os participantes, no entanto, serão consultados, pois, se assim o 

desejarem, suas identidades serão reveladas na escrita do texto da dissertação. Para isso, 

deverão manifestar sua vontade à pesquisadora quando da assinatura deste termo. 

A pesquisa não oferece nenhum dano ou desconforto aos participantes e não será 

objeto de nenhum benefício, ressarcimento ou pagamento aos mesmos. Se, no decorrer 
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do procedimento o/a participante vier a manifestar sua vontade de que a coleta de infor-

mações seja interrompida e/ou seu conteúdo não seja divulgado, a pesquisadora atende-

rá a sua vontade.  

É compromisso desta pesquisadora manter os participantes informados sobre o 

andamento da pesquisa e, ao final de sua realização, de comunicar-lhes os resultados 

e/ou devolver-lhes, de alguma forma, o produto alcançado.  

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os esclare-

cimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Fui informado (a) que a qualquer 

momento posso ter esclarecidas as dúvidas que surgirem.  

 

 

______________________________________________ 

Crisliane Boito – Faculdade de Educação da UFRGS 

Fone: 0 XX51 3308- 3141  

 

Eu,___________________________________,RG nº________________ 

CPFnº___________________domiciliado(a)_______________________ 

_______________________________________,bairro/comunidade___________________

______________município: ______________________________ 

Cargou ou função:_____________________________, concordo em participar voluntari-

amente desta pesquisa. 
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APÊNDICE I – Termo de Assentimento Crianças 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO- FACED 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGEDU 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO66 

(Crianças) 
 
 

Junto aos meus colegas da Escola de Ensino Fundamental São Sebastião estou 

sendo convidado (a) pela Crisliane Boito a participar da pesquisa “Pr|ticas pedagógicas 

para inf}ncias do/no campo” que tem por objetivo geral compreender quais especificida-

des das práticas pedagógicas caracterizam uma escola no campo como do campo. 

 Sei que a Crisliane vai gravar nossas conversas e em alguns momentos também 

fotografar ou filmar meus momentos aqui na escola e isso vai ajudá-la a escrever a sua 

dissertação de mestrado, livros, artigos e a fazer apresentações sobre o que aprender 

aqui com a gente.  

Também sei que não sou obrigado (a) a participar desta pesquisa e, em qualquer 

momento posso deixar de participar se esse for o meu desejo.  

Quando concluir a pesquisa a Crisliane combinou que vai nos contar o que apren-

deu aqui na nossa escola.  

 

 

 

Assinatura da pesquisadora 

Eu, ___________________________ concordo em participar voluntariamente da pesqui-

sa. 

(OUTRA FOLHA) Espaço para desenho ou recado para a pesquisadora. 

 
 
 
 
 

                                                           
66 Conforme já explicado no subcapítulo 4.5, tratou-se de um equivoco o titulo ser escrito aqui como Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (crianças). O documento foi desenvolvido atendendo a resolução do 
período para as características de um Termo de Assentimento.  
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APÊNDICE J – Tabela comparativa das três Resoluções sobre Pesquisa com Seres Humanos 
 

Consentimento Livre 
e esclarecido 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

II- 
II.11 - Anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 
dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa pormenorizada sobre a natureza da pesqui-
sa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incomodo que esta possa acarretar, formu-
lada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II.5- Anuência do participante da pesquisa, e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou 
erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natu-
reza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 
acarretar; 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap I , Art. 2º 
V- Anuência do participante da pesquisa ou de seu representante legal, livre de simulação, fraude ou intimidação, 
após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios 
de riscos; 

Assentimento livre e 
esclarecido 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

- 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II.2 - Anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, 
fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta pos-
sa lhe acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades; 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 
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Cap I, Art. 2º 
 I – Anuência do participante da pesquisa – criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma termporária ou 
não de consentir, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a 
natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. A obtenção do assentimento 
não elimina a necessidade do consentimento do responsável; 

Termo de Consenti-
mento Livre  e Escla-

recido - TCLE 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

IV. 2 O termo de consentimento e esclarecido obedecerá os seguintes requisitos: 
a) Ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências 

acima; 
b) Ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas que referenda a investigação; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II.23 - Documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu respon-
sável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, 
de fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa  a qual se propõe a participar.  
 
IV 
IV.5 
a)  conter  declaração  do  pesquisador  responsável  que  expresse  o  cumprimento  das exigências contidas nos 
itens IV. 3 e IV.4, este último se pertinente; 
b)  ser  adaptado,  pelo  pesquisador  responsável,  nas  pesquisas  com  cooperação estrangeira concebidas em 
âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local, sempre com linguagem  clara  e acessível a todos e,  em 
especial,  aos participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para que seja de fácil leitura e compreen-
são; 
c) ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, quando pertinente; e 
d) ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado 
a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) 
pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias de-
verão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CO-
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NEP, quando pertinente. 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap II, Art.17, X 
§ 2º Nos casos em que o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido não for registrado por escrito, o par-
ticipante poderá ter acesso ao registro do consentimento ou do assentimento sempre que solicitado.  
§ 3º Nos casos em que o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido for registrado por escrito uma via, 
assinada pelo participante e pelo pesquisador responsável, deve ser entregue ao participante. 
 § 4º O assentimento do participante da pesquisa deverá constar do registro do consentimento. 

Termo de assenti-
mento 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

- 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II.24 - Documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por 
meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em 
participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap. I, Art. 2º - 
I - anuência do participante da pesquisa – criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou 
não de consentir, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a 
natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. A obtenção do assentimento 
não elimina a necessidade do consentimento do responsável; 

Registro de consen-
timento e assenti-

mento 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

IV 
IV.2 – O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos: 
c) Ser assinado  ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa 
ou por seus representantes legais; e 
d)Ser elaborado em duas vias, sendo retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma arqui-
vada pelo pesquisador; 
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IV.3 – 
c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente 
documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa; 
e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar com a anuência antecipada 
da comunidade através dos seus próprios líderes, não se dispensando, porém, esforços no sentido de obtenção 
do consentimento individual; 
 
- De assentimento não é mencionado; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

Conforme consta no Cap I, Art. 2º. II.23 e II.24 acima apresentados, ou seja de forma escrita.  

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap I, Art. 2º -  
XXII – documento em qualquer meio, formato ou mídia, como papel, áudio, filmagem, mídia eletrônica e digital, 
que registra a concessão de consentimento ou de assentimento livre e esclarecido, sendo a forma de registro aco-
lhida a partir das características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesqui-
sa e em razão das abordagens metodológicas aplicadas; 
 
Cp III, Art. 15 
Art. 15.  
O Registro do Consentimento e do Assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclare-
cido do participante ou de seu responsável legal, sob a forma escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que 
atendam às características da pesquisa e dos participantes, devendo conter informações em linguagem clara e de 
fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa. 

Registro de consen-
timento e assenti-

mento 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

- 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

IV 
IV.1 – A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento ao convidado a 
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participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, 
deverá: 
a) Buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, conside-
rando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade; 
b) Prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas à cul-
tura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da pesquisa; e 
Conceder tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se neces-
sário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajuda-los na tomada de decisão livre e esclarecida. 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap I, Art. 2º 
XX – processo pautado na construção de relação de confiança entre o pesquisador e participante da pesquisa, em 
conformidade com sua cultura e continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, não sendo o registro de 
sua obtenção necessariamente escrito; 
 
Cap. III 
Art, 4º 
O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o estabelecimento de relação de con-
fiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser ob-
tido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem 
qualquer prejuízo ao participante. 
 
Art. 5º 
 O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode ser realizado por meio 
de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas, devendo ser con-
sideradas as características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participan-
te da pesquisa e as abordagens metodológicas aplicadas.  
§ 1º O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido deve ocorrer de maneira 
espontânea, clara e objetiva, e evitar modalidades excessivamente formais, num clima de mútua confiança, asse-
gurando uma comunicação plena e interativa.  
§ 2º No processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido, o participante deverá 
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ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, bem como dispor do tempo que lhe for adequado para a tomada 
de uma decisão autônoma. 
 
Art. 6º 
 O pesquisador deverá buscar o momento, condição e local mais adequado para que os esclarecimentos sobre a 
pesquisa sejam efetuados, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa, a 
quem será garantido o direito de recusa.  
 
Art. 7 º  
O pesquisador deverá assegurar espaço para que o participante possa expressar seus receios ou dúvidas durante 
o processo de pesquisa, evitando qualquer forma de imposição ou constrangimento, respeitando sua cultura. Art. 
8 o As informações sobre a pesquisa devem ser transmitidas de forma acessível e transparente para que o convi-
dado a participar de uma pesquisa, ou seu representante legal, possa se manifestar, de forma autônoma, consci-
ente, livre e esclarecida. 

Confidencialidade 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

III 
III.3- i) Prover procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não 
estigmatização, garantindo a não utilização de informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclu-
sive em termos de auto – estima, de prestígio e/ou econômico – financeiro; 
 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

 III 
III.1- i) Prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não 
estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pes-
soas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestigio e/ou de aspectos econômico-
finaceiros; 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

 Cap. II, Art. 3º 
VII- Garantia de confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identi-
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dade, inclusive do uso de sua imagem e voz; 

Vulnerabilidade 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

II 
II.15 – refere-se ao estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua incapacida-
de de autodeterminação reduzida, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II-25 – estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham sua capacidade de autode-
terminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no 
que se refere ao consentimento livre e esclarecido.  

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap I, Art. 2º 
XXVI - situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tenha reduzida a capacidade de tomar decisões e opor resis-
tência na situação da pesquisa, em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais 
ou políticos. 
 
Cap. II, Art. 3º 
IX – compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou 
vulmerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a descriminação; 

Incapacidade 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

II 
II.16 – refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tenha capacidade civil para dar o seu consentimento livre 
e esclarecido, devendo ser assistido ou representado, de acordo com a legislação  brasileira vigente; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

- 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

- 

 Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
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Pesquisa em ciências 
humanas e sociais 

bro de 1996 

- 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

- 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

Cap I, Art. 2º 
XVI- aquelas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existência, vivência e saberes das 
pessoas e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e 
politicas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de 
pesquisa que envolvam intervenção; 

 
 

Pesquisa envolvendo 
seres humanos 

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos -Resolução nº 196, de 10 de outu-
bro de 1996 

II 
II.2 – pesquisa que, individua ou coletivamente, envolve o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totali-
dade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais; 

Revisão da Resolução nº 196/96 - Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

II 
II. 14 – pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou 
parte dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou matérias 
biológicos; 

Normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais - Resolução nº.510, de 07 de abril de 2016 

- 
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APÊNDICE K – Tabela das devolutivas do questionário 1/2016  enviado pela escola  as famí-
lias 
 

EXPECTATIVAS DOS PAIS COM RELAÇÃO AOS FILHOS, PROFESSORES E A ESCOLA PARA 

ESTE ANO E COM RELAÇÃO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PERSPECTIVAS FAMÍLIAS 1º ANO 

Família PR: Em relação aos filhos estão recebendo um bom aprendizado. As professoras 

continuam com o projeto. Os projetos que a escola está desenvolvendo é maravilhoso, 

muito bom. Estão de parabéns. Continuem. 

Família NI: Nossas expectativas são as melhores possíveis. Temos certeza que a NI está 

em uma excelente escola, com bons professores, com uma metodologia de ensino que 

fará com que a NI se desenvolva e aprenda valores que irão acompanhar nossa filha por 

toda a vida. 

Família WY: A minha expectativa e que continue evoluindo cada vez melhor e os projetos 

são bom eles aprende tanta coisa boa. 

Família JN: As expectativas para este ano é que ela aprenda a ler, que faça novas amizades 

e sempre aprenda coisas novas. Sobre os projetos realizados na escola eles são bons as 

professoras, palestrantes que vão na escola ensinam muito bem. 

PERSPECTIVAS FAMÍLIAS 2º ANO 

Família LU: A expectativa deste ano em relação ao LU é muito boa, esperamos que ele 

continue com este ano e vontade de aprender. A escola, professores e projetos estão de 

parabéns e este ano esperamos que continue evoluindo com as ideias em relação a escola 

do campo. Ficamos felizes que se preocupam em incentivar as crianças a conhecer e quem 

sabe permanecer no campo. 

Família JÔ: Nós pais esperamos que nosso filho tenha um bom desenvolvimento na alfa-

betização, no bom entendimento com as professoras e colegas que ele sempre esteja 

aprendendo coisas novas, que as profes continuem com os projetos tão importantes e 
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bem reconhecidos. Estamos felizes em ver nosso filho estudando em um colégio onde as 

professoras se dedicam para melhorar sempre mais a qualidade de ensino e sempre bus-

cando coisas novas, criando brincadeiras que ajuda ele. Muito obrigada a todas vocês. 

Família RI: Nos pais esperamos que este ano seja mais um ano maravilhoso como todos os 

outros que passaram, professoras maravilhosas, dedicadas sempre em estudo para um 

melhor aprendizado de nossos filhos, projetos importantíssimos que valorizam os saberes 

do campo e transmitem isso as crianças, incentivando-as mesmo a permanecer no campo. 

Que aprendem a ler e escrever, somar, diminuir, multiplicar e dividir. A nossa escola é 10, a 

melhor de todas! 

PERSPECTIVAS FAMÍLIAS 3º ANO 

Família DV: Para que ele aprenda o conteúdo do 3º ano, quando tiver dificuldade na escola 

para que nos avise, para juntos, família e escola resolvê-lo. Diálogo, paciência, incentivo, 

amor, carinho. Referente aos projetos da escola, achamos muito importante para que as 

crianças, pais, aprendam sempre mais e isso levarão para toda a vida.   

Família GV: Sobre os professores não tenho reclamações, são todos ótimos. Sobre a GV 

acho que está um pouco lenta na leitura, demora para entender as palavras. Sobre os pro-

jetos da escola acho muito importante conhecer outros lugares, ver trabalhos de incenti-

vo as crianças muitos não sabem o que é tirar leite de uma vaca, nem como é plantar uma 

semente de alguma coisa para ver nascer, crescer, só temos a agradecer os professores 

por serem companheiros, amigos de nossos filhos na ótima escola onde estudam. Muito 

obrigada. 

Família LZ: Que os filhos escutem e obedeçam os pais, que os professores sejam autoritá-

rios e saibam reprender os alunos e por respeito aos mais velhos. Porque está acontecen-

do bastante briguinhas e apelidos. No mais continuem assim e parabéns. 

PERSPECTIVAS FAMÍLIAS 4º ANO 

Família YM: Eu espero que continuem aprendendo e achamos importantes os projetos 

realizados na escola. 
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Família MA: Nós pais temos como expectativas para o ano de 2016 o aprendizado em ge-

ral, ler, escrever, somar e dividir em relação aos professores e a escola (projetos) excelen-

te, pois os professores são qualificados estão em constante estudo para que nossa escola 

seja a melhor e sem dúvida sabemos que para nós pais e sim a melhor. Tudo está bom e 

que continue assim, pois onde tem trabalho e responsabilidade e comprometimento, tudo 

está 10. A nossa escola é 10. 

Família AL: Em relação aos filhos um bom aprendizado, um bom atendimento. As profes-

soras estão fazendo um bom e ótimo projeto. As crianças aprendem muito com estes pro-

jetos. Parabéns e continuem com estes projetos. 

Família BE: Para nós, sempre os trabalhos foram além das expectativas, foram além, pois 

o trabalho realizado é muito bom em todos os aspectos, o BE sempre foi bem atendido, e 

nós pais bem recebidos. E para nós pode continuar assim que está sendo correspondido 

com o que esperamos da comunidade escolar. 

PERSPECTIVAS FAMÍLIAS 5º ANO 

Família DRE: Eu espero que os nossos filhos continuem aprendendo como eles estão sen-

do bem orientados pelas professoras elas são amigas ensinam muito bem nossos filhos. E 

que elas continuem desenvolvendo novos projetos durante este ano porque a nossa esco-

la é um lugar muito bom para nossos filhos frequentar e ela é um lugar muito lindo. 

Família RN: Projetos envolvendo as crianças na horta para incentivar na plantação de mer-

cadorias mais saudáveis, mais aulas para incentivar as crianças a permanecerem nas pro-

priedades rurais. 

Família MH: Com relação aos alunos na escola é que as professoras continuem tomando 

as atitudes que estão tomando que está muito bom. E com relação aos projetos desen-

volvidos na escola também está muito bom, mas que continuem desenvolvendo mais ti-

pos de projetos com os alunos porque eles aprendem muito com isso. 

Família WE: Neste ano de 2016 esperamos que o meu filho vá na escola , não falte muitas 

vezes e que estude bem, que faça os temas certos, que tenha respeito com os colegas, 
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professores, funcionários e diretora, que os projetos desenvolvidos na escola com os alu-

nos deste ano faz com que o aluno aprende mais. Bom ano letivo de 2016. 

Família TAY: Que a TAY tenha um bom desempenho com boas notas, educação partici-

pando das tarefas e sendo prestativa sempre. Ao professores: que procuram trazer sem-

pre altos conhecimentos a nossos alunos se aperfeiçoando e buscando coisas novas com 

cursos e trabalhos diários. Escola que continuem com os projetos já existentes e que ino-

vem a cada dia o projeto escola no campo, fazendo acontecer na prática o melhor traba-

lho rural nas escolas. Parabéns pelo que já foi feito. 
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APÊNDICE L – Tabela das  devolutivas do questionário 2/2016  enviado pela escola  as fa-
mílias 
 

AS EXPECTATIVAS DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS FILHOS, PROFESSORES E A ESCOLA, NO 

ANO DE 2016 COM RELAÇÃO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA FORAM AL-

CANÇADAS? 

1. Para nós está tudo certo. Sim foram alcançados. Estudante YM 

2. Foi muito bom pois foi desenvolvido várias atividades diferentes que incentivam os 

alunos a sempre estudarem mais. As brincadeiras em grupos são boas para unir os alu-

nos. Estudante JU. 

3. Nós pais do aluno JÔ estamos satisfeitos com seu desenvolvimento que esta supe-

rando suas dificuldades a cada dia, esperamos que  estas professoras tão dedicadas con-

tinuem desenvolvendo projetos novos e tão importantes para a escola e as crianças co-

mo aqueles que já trabalharam em 2016 que foi conhecido pelo esforço e desempenho 

das profes e alunos.  

4. Na nossa opinião de pais do LU as expectativas foram alcançadas muito bem. Temos 

uma escola muito bem representada pelos nossos professores que não cansam nunca de 

buscar novos conhecimentos, manter-se atualizados para melhor ensinar as crianças. Os 

projetos da escola são muito importantes e principalmente a escola do campo que vem 

somar conhecimentos aos nossos filhos.  (Assinatura mãe do LU) 

5. As nossas expectativas que tínhamos em relação a escola num todo foram sim al-

cançadas pois a escola realiza um trabalho docente muito bom, preparando os seus alu-

nos para um amplo conhecimento em todas as áreas, ajudando a criança a se sentir me-

lhor no meio em que está inserida e se socializar com todos. É uma escola que valoriza 

muito o interior e que busca trabalhar isso através de seus projetos. Estudante BE 

 

 

 


