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RESUMO    

A educação ofertada às populações que vivem no campo deve ocorrer de modo que as leve a 

valorizar seu modo de vida e compreender suas distintas realidades no vasto e heterogêneo 

campo brasileiro, para que tenham condições de valorizá-las e transformá-las a partir do seu 

lugar de vivência. Sabe-se que o campo brasileiro apresenta grande diversidade de sujeitos, 

como os ribeirinhos, agricultores familiares, remanescentes de quilombos, indígenas, entre 

outros. Para tanto, é preciso uma Educação no/do Campo que procure contemplar tal diversi-

dade. Sendo assim, o objetivo desse estudo consistiu-se em caracterizar e analisar a educação 

que tem sido ofertada no campo no município de Jataí, localizado na Região Sudoeste de Goi-

ás, marcado pela forte expressividade da agricultura capitalista. Os procedimentos metodoló-

gicos adotados foram o levantamento bibliográfico acerca do tema, aplicação de formulários 

semiestruturados, análise e consulta em documentos oficiais que orientam o trabalho pedagó-

gico como, o Projeto Político Pedagógico, orientações curriculares e livros didáticos. Reco-

nhece-se a ocorrência de alguns benefícios trazidos pelas escolas rurais existentes hoje no 

município, como a oferta da alfabetização e de outros aprendizados. Porém, Jataí é um muni-

cípio em que há o predomínio da agricultura capitalista em que se dissemina uma concepção 

de vida e de trabalho que valoriza a produção capitalista e o modo de vida urbano, como re-

sultado, tem-se uma hegemonia dessa orientação nas concepções aplicadas à educação prati-

cada no campo do município, ofertando uma educação urbanocêntrica em detrimento do rural, 

de forma que tende a anular uma educação emancipatória genuína dos povos do campo. 

 

Palavras-Chave: Escolas no Campo, Educação no/do campo, Políticas Públicas, Agricultura 

capitalista e Jataí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The education offered to the rural population should be shows as them how to value their way 

of life and understand their distinct realities in the vast and heterogeneous Brazilian country-

side to have to condition value and transform their  place living. It is known that the Brazilian 

countryside shows a great diversity of people, such as people lives near river, family farmers, 

descendant of the black slaves, indigenous, among others. Therefore, it needs an education 

in/on the country seeking complete such diversity .So, the objective of this study consisted in 

characterize and analyze the education that has been offered in the country  the city Jataí, situ-

ated  the Southwest Region of Goiás, strong mark expressive capitalist agriculture. The meth-

odological procedures were survey bibliographies about the subject, application forms of 

semi-structured, analysis and consultation on official documents that guide to pedagogical 

work as the Pedagogical Political Project, guidance curriculum and textbooks. Recognizes 

there are some benefits existing on the rural schools today in the city, such as the provision of 

literacy and among others learning. However, Jataí is a city where there is a predominance of 

capitalist agriculture that stimulus a conception of life and work that give values capitalist 

production and the urban way of life, as a result, there is a hegemony this orientation in the 

conception applied to education practiced in the country city, offering one urban-selfish edu-

cation and loss the rural, so this way tends to null a genuine education to the rural population. 

 

Keywords: Schools in the Country, Education in / on the Country, Public Policy, Capitalist 

Agriculture and Jataí. 
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INTRODUÇÃO   

  

Esta pesquisa nasceu da perspectiva de sistematizar e refletir sobre as condições da 

oferta da educação no campo no município de Jataí GO. Ao ingressar no curso de Pós-

Graduação em Geografia, em nível de Mestrado, na Universidade Federal de Goiás – 

UFG/Regional Jataí, deu-se início ao projeto de pesquisa intitulado ―Caracterização e análise 

das Escolas no Campo no Município de Jataí-GO‖, da linha de pesquisa ―Organização do Es-

paço Rural e Urbano do Cerrado‖, da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí.    

 Baseada na prática docente em Escolas Estaduais e na rede particular, o projeto de 

pesquisa, exigido como requisito para entrada para o Mestrado trazia a preocupação com uma 

pesquisa para o Ensino de Geografia em escolas urbanas no município de Jataí. Porém, a par-

tir das primeiras orientações, surgiu uma nova perspectiva de pesquisa, qual seja: a necessida-

de de compreender a situação atual das escolas localizadas no campo em Jataí, já que o muni-

cípio apresente forte expressividade da agricultura capitalista. O debate e a proposta de uma 

Educação no/do campo nunca foram abordados com ênfase nas aulas de graduação. Portanto, 

a princípio, o tema tornou-se desafiador.  

Tive a oportunidade de trabalhar em uma extensão estadual de uma escola no campo. 

Todavia, nunca houve a oportunidade de estabelecer conversas com os professores e 

coordenadores no sentido de pensar e debater a necessidade de uma proposta de educação que 

valorize os saberes e os modos de vida dos povos do campo, afinal, enfrentavam-se muitos 

problemas, como as condições dos transportes (seja pela distância percorrida e/ou pela falta 

de manutenção dos mesmos), a falta de recursos metodológicos e pedagógicos, dentre outros. 

Os jovens alunos do Ensino Médio estudavam à noite e sempre chegavam atrasados em 

épocas de colheita, entravam agitados para contar uns aos outros sobre como foi o dia de 

trabalho, enquanto a professora de Geografia lecionava as disciplinas de Geografia, Filosofia 

e Sociologia e, sinceramente, eu não estava interessada em saber como foi o dia de colheita 

deles. Ouvia-os dizer e logo chamava a atenção para o início da aula, afinal, eu tinha me 

preparado uma tarde toda para ministrar três disciplinas e não queria perder o tempo. Em 

outras palavras, como professora de uma escola localizada no campo, nunca manifestei um 

olhar para uma Educação libertadora para os povos do campo; apenas acreditava que usar 

meus recursos didáticos e minhas abordagens metodológicas era suficiente para garantir as 

aulas.    
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O fato é que a pesquisa tornou-se libertadora. Hoje é possível repensar e debater as 

práticas educacionais nas escolas rurais, pensar na valorização dos povos do campo, dos 

conhecimentos locais, os modos de vida e todos os aspectos socioculturais dos diferentes 

sujeitos. Realizar as práticas docentes com abordagens que envolvam os alunos com base em 

sua experiência cotidiana, que conheçam seu espaço, sua realidade e, a partir de então, 

possam entender e transformar, tornando-se cidadãos participativos, isto é, capazes de se 

sensibilizarem com o espaço em que vivem.      

  Compreende-se que as escolas localizadas no campo possuem inúmeras 

particularidades, portanto, a compreensão do estudo desta pesquisa condicionou-se a estudos 

por Uma Educação no/do Campo, debatida por diferentes autores como Arroyo (1999), 

Caldart (2000), Fernandes (2004), Leite (2003), Molina (2012) e Munarim (2010), 

pesquisadores que defendem a proposta de uma Educação emancipatória para os povos do 

campo.           

  Desta forma, o recorte espacial selecionado para o desenvolvimento da pesquisa é o 

município de Jataí, que se localiza na Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás (IBGE), 

possui área de 7.174,228 km² de extensão territorial, distando aproximadamente 320km da 

capital, Goiânia e que se limita com os municípios de Rio Verde, Caiapônia, Caçu, Itarumã, 

Perolôndia, Aparecida do Rio Doce, Mineiros e Serranopolis, conforme o Mapa 1.     

Mapa  1- Localização do Município de Jataí- GO 

Fonte: SIEG, 2015. Organização.: SILVA, F.B, 2015. 
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Dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), demonstram que o referido município possuía uma população total de 

88.006 habitantes, sendo 81.010 na área urbana e 6.996 na área rural, sendo que a população 

estimada em 2014 é de 94.890 habitantes.  Localiza-se em uma região que apresenta forte 

expressividade na produção agropecuária nos moldes capitalistas, modelo amplamente 

cognominado de ―agronegócio‖, que apresenta estrutura fundiária bastante concentrada, 

calcado na intensa mecanização e utilização de insumos químicos nos processos produtivos.

  A agricultura capitalista avançou no município, sobretudo a partir dos anos 1970, a 

partir de grandes incentivos fiscais, sendo viabilizada em virtude de algumas características 

ali presentes, indispensáveis para a intensa tecnificação da produção de grãos, como: 

localização privilegiada, maior parte de sua área composta por relevo plano ou suavemente 

ondulada, ocorrência de chuvas regulares, disponibilidade de jazidas de calcário, tornando-se 

locus das atividades de serviço entre a agricultura moderna e indústria (RIBEIRO, 2003).  

Por conseguinte, o campo passou a se destacar como ―moderno‖
1
 e avançado, ou 

seja, território da produção do capital. Diante dessa realidade, as áreas rurais passaram a ser 

ocupadas por atividades agropecuárias, condicionando a dispersão demográfica no campo. 

É possível observar que a menor parcela da população brasileira, hoje, reside no 

campo. De acordo com o IBGE (2010), 15,65% da população brasileira residem no campo, o 

que corresponde a algo em torno de 30 milhões de pessoas, que, em termos absolutos, é algo 

bem significativo e expressivo, pois se equipara (e até supera) à população de alguns países e, 

inclusive, supera a de um conjunto de países tomados individualmente para a comparação, 

como a Hungria, Croácia, Suíça, Portugal, Chile, Moçambique, Angola, entre outros.  

Dentre os sujeitos residentes no campo brasileiro, podemos destacar: os agricultores 

familiares ou camponeses, os posseiros, arrendatários, remanescentes de quilombos, 

ribeirinhos, indígenas e os trabalhadores assalariados ou temporários que, de alguma forma, 

mesmo residindo muitas vezes nas periferias das cidades, mantêm uma relação com o campo, 

seja para trabalhar ou como local de moradia no passado.  

 No caso do município de Jataí, a forte presença da agricultura capitalista provocou 

transformações significativas em seu espaço agrário, redundando numa intensificação da con-

centração fundiária, com o predomínio de médias e grandes propriedades rurais.   

 Para tanto, a partir dos anos 1990, têm surgido estudos atentando para a emergência 

de um ―novo rural‖ no Brasil, marcado pelo fortalecimento do agronegócio e do crescimento 

                                                 
1
 A expressão ―moderna‖ ou ―modernização‖ é destacada na referida pesquisa entre aspar por apresentar uma 

conotação polêmica, ou seja, a modernização não atingiu  todas as classes sociais.      
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de atividades rurais não agrícolas, como indústria, turismo, lazer, moradia, etc. Isso tem resul-

tado em algumas análises que evidenciam uma ―revalorização‖ do rural. Porém, é necessário 

ver como tem sido essa ―revalorização‖, pois, de fato, têm sido realmente valorizados os sujei-

tos que moram e trabalham no campo? Tem-se buscado ofertar serviços de educação e saúde 

de qualidade aos povos do campo, de modo a garantir a estes uma cidadania plena? No caso 

da educação no campo, de modo geral, observa-se que o que tem existido de fato é uma edu-

cação rural que não valoriza os sujeitos do campo e remete à valorização do urbano e, por 

consequência direta, a desvalorização do rural e dos que aí vivem.     

 Desta forma, buscou-se averiguar e discutir a situação do ensino nas escolas localiza-

das no campo em Jataí, abrangendo todas as oito escolas localizadas em áreas rurais do muni-

cípio, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Educação e pela gestão compartilhada da Se-

cretaria Estadual de Educação. As escolas pesquisadas são: Escola Municipal Boa Vista, Esco-

la Municipal Campos Elísio, Escola Municipal Nilo Lottici, Escola Municipal Maria Zaiden, 

Escola Municipal Professor Chiquinho, Escola Municipal Rio Paraíso, Escola Municipal Clo-

bertino Naves e Escola Municipal Romualda de Barros. Cabe lembrar que as escolas selecio-

nadas para a pesquisa foram aquelas que o município de Jataí considera como rurais, abran-

gendo, inclusive, as unidades escolares localizadas nos dois distritos de Jataí, nas localidades 

da Estância e em Naveslândia.        

 A pesquisa procurou analisar a realidade da educação que tem sido ofertada no cam-

po do município, e, no caso, se há preocupação em proporcionar efetivamente uma formação 

voltada para a sua vida, cidadania e trabalho no campo. Entendemos que a proposta para a 

educação no/do campo constitui uma conquista para os povos do campo; uma educação pauta-

da na diversidade dos sujeitos é aquela que valoriza a cultura das comunidades, que contempla 

os saberes e fazeres dos povos do campo. Nesse sentido, este é o objeto dos nossos debates e 

reflexões e, por essa razão, parte-se das seguintes indagações: o município de Jataí oferta ou 

não uma educação no/do campo para estes sujeitos do campo? Como é a oferta de ensino nas 

escolas pesquisadas, situadas em um território fortemente marcado pela agricultura capitalista?  

Tem-se buscado valorizar os sujeitos que moram e trabalham no campo?   

 Para responder essas e outras questões, direcionamos a pesquisa a partir do objetivo 

principal, que é caracterizar e analisar a educação que tem sido ofertada no campo no municí-

pio de Jataí, desdobrando a pesquisa nos seguintes objetivos específicos: a) analisar o cam-

po/rural e sua trajetória histórica no Brasil, focando no(s) modelo(s) de educação ofertado(s) 

oficialmente pelo Estado brasileiro neste espaço; b) investigar a tecnificação ocorrida no cam-

po com o advento da revolução verde e suas implicações no município de Jataí; c) analisar os 



24 

 

documentos oficiais que orientam os trabalhos dos professores no campo; d) caracterizar as 

condições gerais do funcionamento da educação que ocorre no campo no município de Jataí; 

e) averiguar o papel e o posicionamento dos Secretários e gestores em relação à educação no 

campo do município de Jataí.         

 Para o desenvolvimento do estudo de campo, foram seguidos os requisitos do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP/UFG) e da Resolução CNS nº 466/12, ocasião em que foram anali-

sados os possíveis riscos e as questões envolvidas na pesquisa, recebendo o parecer de apro-

vado. Os sujeitos envolvidos foram esclarecidos quanto às informações da pesquisa, o direito e 

liberdade de recusar a participar da pesquisa, a garantia do sigilo das informações e que não 

haveria nenhum desconforto ou benefício financeiro para os participantes. Após os devidos 

esclarecimentos, os sujeitos alvos da pesquisa assinaram o Termo de Livre e Esclarecido 

(TCLE) em duas vias.        

 Coletaram-se dados nos documentos oficiais, como: Orientações Curriculares, planos 

de ensino, a LDB – Lei de Diretrizes Bases, Projetos Político Pedagógicos (PPPs), além de 

análise de dados oficiais do município de Jataí e outros junto a órgãos públicos, como a Secre-

taria Estadual de Educação (SEE) e Secretaria Municipal de Educação (SME). Obtivemos os 

dados de fonte primária a partir da realização de entrevistas semiestruturadas entre os meses 

de março a junho de 2015, direcionadas aos docentes, equipe pedagógica (diretores e coorde-

nadores), secretários municipais e pais de alunos, procurando investigar a situação e o nível de 

importância que a educação no campo representa para as pessoas que residem no campo. 

 A coleta de campo foi executada em todas as escolas localizadas na área rural do mu-

nicípio de Jataí, totalizando 40 entrevistados (2 secretários, 8 gestores e 30 professores), de 

modo que os sujeitos envolvidos foram entrevistados no ambiente escolar, enquanto que 28  

pais de alunos foram entrevistados nas suas residências rurais, localizadas em assentamentos 

rurais, acampamentos e em grandes, médias e pequenas propriedades. Não houve critérios 

específicos para as escolha dos pais entrevistados; portanto, realizamos a entrevista segundo a 

disponibilidade de tempo e o número de pesquisados encontrados nas áreas rurais.    

 Dentre as adversidades no processo de coleta dados, destacamos que não tivemos 

acesso a todas as entrevistas com a comunidade escolar. Desta forma, o desafio dessa disserta-

ção esteve pautado na coleta de dados, a qual muitos se recusaram a participar e, em outros 

momentos, alguns profissionais ficaram com receios de apresentar documentos oficiais que 

orientam o trabalho pedagógico. Assim, apresentam-se as características das escolas a partir 

dos dados que tivemos acesso, tais como entrevistas, histórico da formação da escola, estrutu-

ras física e pedagógica e trabalhos administrados pela atual gestão.   
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 Prosseguindo, discutem-se os três capítulos da dissertação. Os dois primeiros são um 

referencial teórico, em que é descrita e analisada a ―modernização‖ do campo, ou seja, a inser-

ção da agricultura capitalista no município de Jataí, os aspectos da Educação rural e proposta 

da Educação no/do Campo. O terceiro capítulo apresenta os avanços obtidos com a realização 

da coleta de dados, a caracterização e a análise das Escolas situadas no Campo, no município

  No capítulo I ―O município de Jataí-GO em seu contexto histórico: a “moderniza-

ção” no território goiano” apresenta-se a apropriação do campo como território da agricultura 

capitalista a partir de importantes pesquisadores, como Fernandes (2005), Sánches (1991), 

Santos (1994), Saquet (2007) e Raffestin (1980).  Foram revisões bibliográficas do contexto 

histórico da formação do município, elementos históricos que favoreceram a produção e re-

produção do grande capital na agricultura, as atuais características da produção agrícola, as 

multifuncionalidades do campo, um espaço que vem se apresentando em diferentes formas e 

que se finaliza com as mudanças provocadas pelo advento, a partir dos anos 1970, da agricul-

tura capitalista no município e as implicações no fechamento das unidades escolares que exis-

tiam na época.         

 No II capítulo “A proposta da Educação no/do ou para o campo” apresentam-se 

informações teóricas dos autores que discutem a proposta de Educação no/do campo, as políti-

cas públicas e os programas governamentais para a educação no/do campo, programas que 

apresentam projetos educacionais e metodologias voltadas para as especificidades do campo e 

a oferta da educação no/do campo à disposição de todas as populações como direito do cida-

dão. Em seguida, faz-se uma breve análise das condições de ensino no/do campo no estado de 

Goiás a partir de autores que discutem a educação em Goiás no envolvimento da Escola Famí-

lia Agrícola (EFAs).    

O capítulo III ―Caracterização e análise das escolas no campo no município de 

Jataí-GO” consiste na apresentação, discussão e análise dos dados da pesquisa a campo. 

Inicialmente, destacamos as atuais condições de funcionamento das escolas localizadas no 

campo, a oferta de ensino na gestão compartilhada das redes municipal e estadual, as 

orientações curriculares e os livros didáticos utilizados pelas escolas. Em seguida, são 

apresentados os dados coletados e a percepção dos entrevistados (secretários de Educação, 

gestores, professores e responsáveis dos alunos) da Educação ofertada nas Escolas no Campo 

do município de Jataí.                     

Evidencia-se que a Educação no/do campo é um tema de grande relevância. Assim, 

justificamos que esta pesquisa apresenta importantes contribuições no âmbito educacional, 

podendo colaborar para a continuidade de trabalhos futuros e, além disso, os apontamentos 
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apresentados indicarão possibilidades para a construção de uma proposta de educação 

emancipatória.          

  Ao final, expõem-se as considerações finais, reflexões dos elementos pesquisados e, 

por fim, os documentos comprobatórios das atividades realizadas e os roteiros de entrevistas 

utilizados na coleta de dados.   
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1.  A “MODERNIZAÇÃO” NO TERRITÓRIO GOIANO E A FORMAÇÃO HISTÓ-

RICA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO   

Neste capítulo apresenta-se as disputas territoriais em uma região marcada pela agri-

cultura capitalista, a formação histórica do município de Jataí, a chegada do grande capital e 

os processos que contribuíram para a formação e consolidação da agricultura capitalista. Tal 

processo provocou significativas mudanças no espaço rural e urbano do município, havendo, 

inclusive, implicações na gestão oficial da Rede Educacional localizada no campo deste mu-

nicípio, como também na orientação pedagógica desta educação ofertada no campo, que se 

pautou por parâmetros urbanos, sem atentar para as especificidades e necessidades da popula-

ção ali residente.     

Como resultado direto deste processo de avanço e fortalecimento da agricultura capi-

talista, verificou-se que no município de Jataí, ao longo das últimas décadas, houve o fecha-

mento de muitas unidades escolares que atendiam a população residente no campo. Além dis-

so, é preciso considerar que o fechamento destas escolas se deu em grande parte à visão mer-

cadológica do Poder Público em relação à educação, que invariavelmente, tem priorizado 

economizar recursos financeiros em detrimento da qualidade da educação.  A expansão da 

agricultura capitalista trouxe reflexos na dinâmica populacional rural, com a redução da popu-

lação rural e a conseqüente diminuição da demanda por ensino. A resposta do Poder Público 

municipal foi o fechamento de unidades escolares e a introdução do transporte escolar, de 

forma a levar os alunos para escolas urbanas ou para outras unidades localizadas no campo, as 

chamadas ―Escolas Polos‖. 

 

1.1 Territórios e a Educação no/do Campo 

 

O debate por Uma Educação no/do Campo envolve disputas territoriais em um cam-

po marcado pela agricultura capitalista, a qual envolve distintos posicionamentos políticos e 

teóricos, oposições mesmo entre classes sociais acerca da questão. De um lado o território do 

agricultor familiar, que vive a partir do uso da terra, sua produção de alimentos é voltada para 

o comércio interno e pelo sustento de suas famílias, do outro uma agricultura do capital, a 

qual investe em uma produção em moldes industriais para a agroindústria e o mercado exter-

no.   

O fato é que a expansão das relações capitalistas tende a desterritorializar o trabalho 

familiar e, consequentemente, perde-se um espaço de vida e lugar dos sujeitos do campo. 
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Ademais, o território da produção capitalista é excludente, condicionando a mecanização, ao 

aumento do desemprego e a perda de escolas no campo, um dos elementos essenciais para o 

fortalecimento do território dos trabalhadores e pequenos produtores do campo (CALDART, 

2012). 

Desta forma, para Fernandes (2005, p.2), o campo é pensado como território da eco-

nomia, como produção de mercadorias ―[...] pensar o campo como território significa com-

preendê-lo como espaço de vida, ou como um tipo de espaço geográfico onde se realizam 

todas as dimensões da existência humana‖.   

Tratar o conceito de território não é uma tarefa fácil, pois há múltiplas abordagens 

por diferentes autores. Entende-se que território é associado por inúmeros conceitos, seja por 

natureza ambiental, política ou socioeconômica, os quais se estabelecem pelas múltiplas rela-

ções de poder. Desta forma, o território passa a assumir inúmeros significados e não apenas 

como espaço delimitado e definido pelo  poder do Estado.  

Os territórios são construídos e desconstruídos a partir do tempo, o mesmo pode 

apresentar caráter permanente, em pequenas ou maiores períodos, que envolve diversos agen-

tes, os quais poderão mudar de acordo com cada sociedade em suas escalas temporais (SOU-

ZA, 2009).    

Segundo Raffestin (1980, p. 143-144) o território é a produção concebida no espaço, 

sendo que:  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se 

forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintag-

mático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um es-

paço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ―territo-

rializa‖ o espaço. [...] O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou 

um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações 

marcadas pelo poder.   

 

Ao tratar território, Sánches (1991, p.15) estabelece o território pela produção huma-

na, segundo o autor ―Si pensamos que, através de la acción humana, se puede dar forma a un 

territorio, podemos considerar el proceso de producción del espacio social como un proceso 

de territorialización.‖  

De acordo ainda com Sánches (1991), as ações humanas configuram um território, o 

autor apresenta que há diferentes áreas a partir da sua produção, o valor das mercadorias, os 

recursos, os salários pagos e a tecnologia, que são norteadoras nas configurações espaciais. 

  Para Saquet (2007, p.170), ―[...] o território significa tempo, temporalidade e territo-

rialidade. Há um movimento do tempo no território e do território no tempo, simultaneamen-

te‖. O autor discute Santos (1994) o qual apresenta o território como uma abordagem econô-
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mico-material, ―[...] o território pode ser formado por lugares contínuos e em redes, e ter uma 

configuração técnica, local e um controle remoto, distante, feito através das redes no  nível 

mundial‖ ( SAQUET, 2007, p.122-123 grifos do autor).  E a partir das novas obras de Milton 

Santos (1996-1999) Saquet destaca que o autor passou a renovar o conceito de território como 

delimitação por áreas naturais e pelas construções humanas, ―[...] destaca a atuação do dinhei-

ro e das técnicas no uso e reorganização do território, entendido como chão mais a identida-

de, construída socialmente através do trabalho‖ (SAQUET, 2007, p.124 grifos do autor). 

 Nessa perspectiva, a noção de território a partir dos autores citados, concerne ao en-

tendimento proposto por Fernandes (2005), ao descrever que a produção do agronegócio sis-

tematiza seu território para a disseminação de mercadorias, enquanto que os pequenos produ-

tores desenvolvem seus territórios para manter sua subsistência. Sendo, possível identificar-

mos uma paisagem homogênea da agricultura capitalista, em contrastes uma paisagem hete-

rogênea na produção familiar.   

 

O aumento da produtividade dilatou a sua contradição central: a desigualdade. A uti-

lização de novas tecnologias tem possibilitado cada vez mais, uma produção maior 

em áreas menores. Esse processo significou concentração de poder e- consequente-

mente - de riqueza e de território. A expansão da territorialidade da agricultura capi-

talista amplia o controle sobre as relações sociais e o próprio território, agonizando 

as injustiças sociais (FERNANDES e MOLINA, 2004, p. 70 -71). 

 

O campo é visto apenas como um espaço de produção na agricultura capitalista e os 

pequenos produtores são caracterizados como ―indolentes‖, por produzirem tendo como obje-

tivo primordial o autoconsumo. Os agricultores familiares vêm perdendo seus territórios em 

virtude da inadequação e ineficiência das políticas pública direcionadas a este público. Como 

conseqüência tem ocorrido paralelamente à perda dos seus direitos no campo, como saúde, 

estradas com infraestrutura básica, transporte e educação.  Desta forma, percebe-se a negli-

gência para com a população do campo (SOUZA, 2012).   

A territorialização da agricultura moderna, expressa por meio do agronegócio, seja 

da soja, da cana-de-açúcar ou do eucalipto mostra as evidências e as marcas desse 

processo nas relações sociais de produção do campo, com aumento da produção, da 

produtividade com a incursão de novas culturas, novos métodos e tecnologias, assim 

como a exclusão de muito sujeitos (trabalhadores/produtores) desse fenômeno. Tal 

fato demonstra a expansão do capitalismo no campo que, a favor da ampliação do 

capital, produz, exclui e degrada. Essas três palavras caracterizam o agronegócio de 

uma forma geral, seja no Cerrado Goiano, no Cerrado Mineiro ou em outro lugar no 

qual o agronegócio é territorializado (MATOS, PESSOA, 2010, p.2). 

 

Poder-se dizer, portanto que a Educação no/do Campo não faz parte dos planos do 

agronegócio, pois as políticas educacionais para os agricultores familiares promovem desen-
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volvimento dos seus territórios. Nesse contexto, a proposta por uma Educação no/do Campo 

promove inclusão dos sujeitos, sendo construída pelos povos do campo a partir da emancipa-

ção dos territórios materiais e imateriais (FERNANDES, 2005). 

Para Caldart (2012, p.262), a educação fortalece os sujeitos do campo.  

A escola tem sido objeto central das lutas e reflexões pedagógicas da educação do 

campo pelo que representa no desafio de formação dos trabalhadores, como media-

ção fundamental, hoje, na apropriação e produção do conhecimento que lhes é ne-

cessário, mas também pelas relações sociais perversas que sua ausência no campo 

reflete e sua conquista confronta.  

 

Compreende-se assim, que a Educação é uma política social estratégica, que tende a 

promover o fortalecimento do território dos povos do campo, conhecimentos que são adquiri-

dos na escola e pelas práticas dos saberes e fazeres a partir da realidade de cada sujeito, assim, 

―[...] para garantir a identidade territorial, a autonomia e a organização política é preciso pen-

sar a realidade desde seu território, de sua comunidade, de seu município, de seu país, do 

mundo‖ (FERNANDES, MOLINA, 2004, p.8). 

Portanto, a abordagem de território na pesquisa refere-se às relações sociais de pro-

dução, as quais se estabelecem de formas diferentes, ligada aos sujeitos humanos. O território 

é resultado da produção do espaço, um envolvimento nas relações de poder o quais resultam 

em conflitos, ―[...] é a prisão que os homens constroem para si‖ (RAFFESTIN, 1980, p.144) 

Nessa perspectiva, o homem cria as territorialidades a partir do uso do espaço e das 

relações econômicas, criando espaços diferenciados. Assim o tempo e história na produção do 

espaço geográfico do município de Jataí não podem ser totalmente desassociados. Assim, 

veremos a seguir a consolidação do território da agricultura capitalista a partir do contexto 

histórico e formação do município jataiense. 

 

1.2 Breve histórico da ocupação e formação do município de Jataí    

 

Ao desbravar as terras goianas, um pequeno grupo de viajantes na década de 1830 

chegou ao local onde hoje está situado o município de Jataí. Francisco Joaquim Vilella e seu 

filho José Manoel Vilella iniciaram suas descobertas pelas imensas terras virgens, com exube-

rantes espécies endêmicas do cerrado. A bacia hidrográfica do Rio Claro despertou a atenção 

dos desbravadores que, na ocasião se convenceram em instalar nessas terras. Contudo, outro 

grupo de viajantes, José de Carvalho Bastos e sua esposa Ana Cândida Gouveia de Moraes se 
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instalaram às margens do Ribeirão Bom Jardim (MELLO, 2002, p.12)
2
.        

 A origem histórica de Jataí ocorreu com a chegada das famílias Carvalho e Vilella. 

Estes são considerados os pioneiros e vieram, respectivamente, dos estados de Minas Gerais e 

São Paulo. Ao chegarem, acertaram amigavelmente que as terras banhadas à esquerda do rio 

Ariranha pertenceriam aos Vilellas e às margens dos afluentes do rio Bom Jardim dos Carva-

lhos. ―[...] ao ocorrer de 1933, os desbravadores foram a Minas Gerais e de lá trouxeram um 

minguado gado. Algumas reses e marrucos. Iniciava-se assim, a civilização do couro no sudo-

este goiano‖ (ASSIS, 1991, p.235).   

Após a estagnação da produção aurífera em Goiás, os municípios goianos, assim co-

mo Jataí passaram a desenvolver a pecuária extensiva como principal base econômica, haja 

vista que os pioneiros tinham experiências na criação de bovino. Porém, nem tudo era fácil, 

―[...] naqueles tempos difíceis, eram constantes as idas e vindas à terra natal dos Vilellas. Pois 

era de lá que no início, se trazia gêneros e poucos materiais indispensáveis à continuidade da 

vida aqui no sertão‖ (MELLO, 2002, p.12).   

Nesse primeiro momento, os pioneiros viviam privados dos elementos cotidianos 

mais comuns que havia nos seus lugares de origem. O açúcar, que já era parte da 

alimentação, por exemplo, não tinha como ser produzido ou comprado. O pouco que 

dispunham era o que conseguiram trazer nas suas bagagens e era guardado para um 

momento especial. Porém, o açúcar não foi um grande problema, pois encontraram 

um substituto imediato na farta produção natural das abelhas-jataí, daí o nome da ci-

dade (MELO, 2003, p.26).    

 

Segundo Melo (2003), o nome Jataí é conhecido pelas famosas abelhas- jataí, o fa-

moso nome foi divulgado pelos moradores da comunidade. Em contraste, Mello (2002) afir-

ma que não tem registros oficiais em cartórios e acervos históricos do Estado que indique so-

bre a relação da existência da abelha-jataí e o nome do município. Para Mello (2002), o se-

gundo motivo do nome pode ser resultado da abundância de árvores jatobás. ―O que pode 

justificar autodenominarmos ―Cidade Abelha‖ só pode ser fontes orais. E história, quando não 

vêm por caminhos cartoriais, às vezes não passa de história‖ (MELLO, 2002, p.14). 

 Em 1864, o Presidente da Província de Goiás elevou a categoria de Freguesia, a Ca-

pela do Divino Espírito Santo de Jataí, criando assim o Distrito de Paraíso de Jataí e, posteri-

                                                 
2
 Dorival Carvalho de Mello nasceu em Jataí em 1936, filho dos jataienses Joaquim Inácio de Melo e Philotéia 

de Carvalho. Interessado em documentos antigos sobre Jataí, em 1970 passou a vasculhar cartórios e acervos de 

arquivos em busca de comprovantes de fatos históricos. Encontrou farto material retratando a construção da  

cidade, desde os primeiros sinais de vida, no início do século XIX, até os tempos mais recentes. De posse de 

vasto acervo histórico, alguns de extraordinário valor, graças à Prefeitura Municipal, pôde ver publicados três 

livros: Jatahy, Páginas Esquecidas (2001) Nos Porões do Passado (2002) e Maldição Palaciana no Sudoeste 

Goiano (2005).    
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ormente, em 28 de julho de 1882, de acordo com a resolução nº 668, o município de Paraíso. 

A Lei Estadual nº 56 de 31 de maio de 1895 elevou o nome do município para Jataí, desmem-

brando-se judicialmente de Rio Verde em 1898 (PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, 

2015).             

 Para garantir a infra-estrutura, os pioneiros buscaram mais pessoas, entre eles famili-

ares, escravos e empreiteiros. ―Ergueram os casarões de esteio de aroeira, com muitas janelas 

e assoalho; currais de aroeira; fabricaram monjolos, carro de boi, arreios, teares, rodas de fiar, 

etc‖ (MELO, 2003, p.27).          

 As poucas e precárias estradas dificultavam o escoamento de produtos, assim o boia 

deiro desempenhou um importante papel no transporte e comércio do município à época, em 

que Melo (2003, p.38) mencionou.   

O boiadeiro foi o ponto central no estabelecimento de relações comerciais do sudo-

este goiano com Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Diante das dificuldades, 

em função da precariedade e mesmo da ausência de estradas interligando o interior 

de Goiás, e do povoamento incipiente, o boiadeiro foi mais um elemento integrador 

do sudoeste goiano com outras províncias do que com o interior da província. 

 

Os homens ampliaram e aumentaram o número de casas, com características bastante 

peculiares a época, escadas de pedras, e casas sólidas com uso de aroeiras e numerosas jane-

las. ―Aumentaram-se os currais, construíram engenhos para moer cana. Cresceram as lavouras 

de arroz, milho algodão, fumo, mandioca, feijão, e cana‖ (ASSIS, 1991, p.234).  

 A representação do mapa 2  apresenta o sítio urbano
3
 do município do início do Sé-

culo XX, o qual representa casas, igrejas e os comércios.  

Em geral, as casas de comércio funcionavam não apenas no perímetro urbano, mas 

também na zona rural, nos povoados próximos a Jataí. Os comerciantes que desen-

volviam suas atividades na área mais central da cidade possuíam maior variedade de 

produtos e muitos artigos de luxo para atender aos fazendeiros e citadinos mais 

abastados (OLIVEIRA, 2010, p.27).  

Em 1908 o município contava com 21 estabelecimentos comerciais, dos quais dois 

eram farmácias. O município podia contar com cinco indústrias, uma de olaria, duas de ferra-

rias e mais duas de carpintaria.  ―Os trabalhadores que freqüentemente transitavam na época 

estavam ligados à zona rural, a grande empregadora da época‖ (MELLO, 2002, p.71).  

 

 

 

 

 

                                                 
3
  Sítio urbano se refere ao local onde uma cidade nasceu, ou seja, tiveram suas primeiras habitações, estabeleci-

mentos comerciais e culturais. 
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Mapa  2- Mapa da cidade de Jataí em 1908 

 Fonte: Acervo do Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos (2010) apud, OLIVEIRA, C. O. 

(2010). 

Desta forma, na segunda metade do século XX, a economia do município estava as-

sentada na agricultura para autoconsumo e na criação de gado bovino, enquanto que a peque-

na cidade desempenhava as funções administrativas, de comércio e serviços, formando um 

grupo social urbano.  

Melo (2003) aponta que o município é, portanto, oriundo das necessidades dos pio-

neiros, que até então almejavam estabelecer raízes nas terras encontradas.   

É criada a partir das necessidades dos pioneiros, da existência de um espaço para o 

simbólico (lugar do santo padroeiro, das festas, da reunião de pessoas, do cemitério, 

etc), de uma administração mais próxima, até mesmo executada pelos próprios pio-

neiros, conforme seus interesses (sede do governo municipal, igreja e padre perma-

nente), e também de um espaço com estruturas e regulamentações que facilitassem o 

controle da sociedade e o exercício da coerção (cadeia pública, hierarquização mili-

tar, escolas, cartórios, igreja, etc), (MELO, 2003, p. 35). 

  

Por diversos fatores, manteve-se uma economia dependente da agropecuária tradici-

onal ao longo do século XIX. As técnicas eram limitadas e, portanto, o município necessitava 

de infraestrutura para a expansão econômica local, haja vista que a Região Sudeste de Goiás 

já estava sendo incorporado à dinâmica econômica do centro sul do país, no qual expressava 

um aumento maior na participação agrícola no início do século XX, em relação aos municí-

pios do Sudoeste.         
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 A partir da década de 1970, o município passou a incorporar de modo bastante pro-

nunciado o padrão capitalista de produção no campo. O estado de Goiás apresentou um pro-

cesso dinâmico na tecnificação da produção agropecuária, propiciado a partir da abertura de 

estradas, da construção de Brasília e de Goiânia, dentre outros fatores, que favoreceram a 

economia goiana, sobretudo, o Sudeste e o Sudoeste de Goiás. As áreas agrícolas se tornaram 

―modernas‖, possibilitando o crescimento de algumas cidades, como Jataí, desencadeando 

transformações espaciais que se apresentaram neste município, um dos grandes produtores de 

grãos do país, transformando a dinâmica espacial do mesmo, que passou de ―cidade dos notá-

veis‖
4
 para uma cidade econômica.    

 

1.3 A Produção do Capital no Município de Jataí    

 

Em seus aspectos econômicos, Jataí  é reconhecida pela agricultura, pecuária e 

agroindústria. Atualmente o município é um dos grandes produtores de grãos em Goiás, a 

região foi alvo dos avanços das fronteiras agrícolas que possibilitou os investimentos em 

grãos.  

A implantação da agricultura capitalista com alta mecanização e utilização de insu-

mos químicos e pelas condições do clima, vegetação e solos, favoreceram a prática agrícola, 

―[...] uma vez que conta com extensas áreas planas constituídas por solos que oferecem boas 

condições no que diz respeito à facilidade de mecanização e correção da acidez para a prática 

de cultivo‖ (MARTINS; OLIVEIRA, 2013, p.19).     

A maior parte do uso e ocupação das terras do município é destinada à agricultura e 

pastagem, conforme se pode observar no Mapa 3. Cerca de 53% das áreas ocupadas pela agri-

cultura, é representada por culturas temporárias de soja, milho, sorgo, e, recentemente ocupa-

das pelo cultivo de cana-de-açúcar. Em 41% das terras é ocupada pelas pastagens, restando 

restritas áreas de florestas do cerrado (MARTINS; OLIVEIRA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cidade dos notáveis é apontada por Melo (2003, p.35), na qual Jataí podia ser considerada a ―cidade dos notá-

veis‖, de acordo com Santos (1993, p.51), em que os personagens mais importantes eram o padre, o tabelião, a 

professora primária, o juiz e o telegrafista. 



35 

 

 

Mapa  3 - Uso da Terra e Cobertura Vegetal (2010) 

 
Fonte: MARTINS; OLIVEIRA, 2003 -Atlas Ambiental das Microbacias urbanas de Jataí- GO. Adaptado de 

QUEIROZ, E. O. (2011).  

 

Portanto, as áreas do município são ocupadas em sua maior parte pela pecuária e 

agricultura, com 95% de área voltada para produção agropecuária, embora em décadas anteri-

ores o município era predominantemente ocupado pela  pecuária, enquanto que produção 

agrícola vem sendo cada vez mais ampliada com o advento da tecnificação do campo, con-

forme pesquisas apresentadas por Silva (2011, p.75-76). 

 

[...] observa-se que o cenário rural local se modificou muito, sendo quase irreconhe-

cível ao que tínhamos especificamente há quatro décadas. A forma como a terra pas-

sou a ser ocupada e seu uso considerado no mundo dos negócios agropecuários tem, 

cada vez mais, atraído o interesse de novos produtores agrícolas, como de manuten-

ção da posse pelos pecuaristas. Com o agronegócio crescendo como tal temos, de 

um lado, o produtor agrícola sedento por novas áreas para plantações e, de outro, os 

pecuaristas com terras a arrendar àqueles a quem interessa expandirem sua produ-

ção.    

 

Desta forma, pelos incentivos fiscais, Jataí incorporou o padrão produtivo da agricul-

tura capitalista. O novo cenário agrícola homogeneizou grande parte da paisagem do municí-

pio, como resultado da implantação de enormes monoculturas. ―Uma relação mercantil e capi-
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talista, desprovida de qualquer relação extra, cujo objetivo é aumentar o potencial de explora-

ção e de lucratividade‖ (RIBEIRO, 2005, p.32). 

 

O processo de melhoramento das condições técnicas de desenvolvimento econômi-

co, na verdade, estava preparando mudanças mais profundas no sistema produtivo 

regional nos anos de 1970 e 1980. O conjunto de medidas tomadas desde a década 

de 1930, associado à política internacional para a agricultura (desenvolvida, sobre-

tudo no pós-guerra) propiciou, nos anos 1970, a implantação da agricultura moder-

na, entendida como uma agricultura baseada no emprego de maquinários e insumos 

químicos industrializados para a produção de monoculturas, ou seja, um processo 

produtivo diferente na forma e também nas relações de produção do sistema agrícola 

tradicional (MELO, 2003, p.65).  

 

A Campanha Nacional ―Marcha para o Oeste‖
5
 e a  incorporação do pacote tecnoló-

gico da ―Revolução Verde‖, o modelo concebido para a novas praticas agrícolas, com o obje-

tivo de ampliar a produção e o processo de ―modernização‖ favoreceram o processo de ocu-

pação das terras em Goiás. Nos anos de 1970, o Governo Federal criou programas para a ex-

pansão da agricultura ―moderna‖ no Cerrado e que possibilitou grandes investimentos para os 

grandes produtores agrícolas, no caso: O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (PO-

LOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cer-

rados (PRODECER).   

O programa POLOCENTRO beneficiou os municípios de Rio Verde e Jataí, alteran-

do os cenários agrícolas. A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) exer-

ceu forte influencia na elaboração de novas sementes, pesquisas nos solos e climas, com obje-

tivo de elevar a produção nas áreas do cerrado (RIBEIRO, 2005).   

De acordo com Santos (1997), o espaço passou a ser cada vez mais carregado de ci-

ência, tecnologia e de capital. Para tanto, na década de 1980, o Estado de Goiás apresentou 

um processo dinâmico de expansão das lavouras de grãos e da pecuária, que se transformaram 

assim nas principais atividades econômicas desta unidade da Federação brasileira.  

 Segundo Melo (2003), Jataí recebeu serviços e capital para a economia agrícola de 

forma intensificada no final da década de 1980 e início dos anos de 1990, pois muitos produ-

tores careciam de infraestrutura e serviços. A autora supracitada realizou entrevistas com atu-

ais grandes produtores rurais do município oriundos em sua maioria do Rio Grande do Sul, 

identificando as adversidades que os produtores encontraram ao produzir com suas famílias 

no campo.                 

 É importante ressaltar a presença do ―sulista‖ em Jataí, que vieram com suas famílias 

                                                 
5
 A expressão ―Marcha para o Oeste‖ foi projetada durante a política de Getúlio Vargas por volta dos anos de 

1938, com intuito de desenvolver o Brasil Central. 

 



37 

 

com desejo de produzir e melhorar suas condições vida. Segundo Oliveira (1996), estes for-

mavam os novos integrantes da classe capitalista que chegaram às terras e começaram a pro-

duzir em família, porém, à medida que sua produção aumentava em virtude da aplicação tec-

nológica à produção agrícola, concretizaram-se no processo do nascimento dos novos inte-

grantes do sistema capitalista.    

 

Dessa forma, uma família camponesa pode estar produzindo muito além do necessá-

rio à sua sobrevivência e com isso acumulando. Esse dinheiro poderá se destinado a 

aumentar suas terras e/ou contratar trabalhadores assalariados para trabalhar para 

ela. Quando isso ocorre, seus membros (filho, pai e mãe) deixam de trabalhar na 

produção, passando a cuidar apenas das tarefas da administração e comercialização 

da produção, tornando-se, pois, pequenos capitalistas (OLIVEIRA, 1996, p.21).   

 

As considerações apontadas por Oliveira (1996) são pertinentes para a compreensão 

da realidade do campo Jataiense. Os novos migrantes que chegavam apresentavam experiên-

cias na produção agrícola, além de possuir conhecimentos básicos na produção, enquanto que 

os produtores locais careciam de conhecimentos e dificuldades para adquirir créditos agríco-

las. Assim, a migração, sobretudo dos sulistas, condicionaram mudanças nas relações de tra-

balho e na reestruturação da produção agrícola (RIBEIRO, 2005).   

Isso significa que, assim como Jataí, muitos municípios (Rio Verde, Cristalina, Santa 

Helena de Goiás, Montividiu, Catalão, Mineiros, entre outros) de Goiás, que estavam incorpo-

rando a produção em moldes capitalista, sofreram um intenso processo de tecnificação do 

campo, permitindo maior produtividade, produção e acúmulo de capital.  ―As inovações bio-

lógicas constituem a base do processo que leva o capital a superar as barreiras naturais que 

encontra para seu desenvolvimento‖ (GRAZIANO, 1982, p. 38). 

Graziano (1982, p.27) descreve que ―A chamada modernização da agricultura não é 

outra coisa que o processo de transformação capitalista da agricultura que corre vinculado às 

transformações gerais da economia brasileira recente‖. Com o campo ―moderno‖, o processo 

de expansão capitalista adentrou pelo interior do país, marcado pela intensificação da tecnolo-

gia com o uso de novos insumos, maquinários e sementes. Segundo Paiva (1979, p. 32-3):  

 

A teoria da modernização agrícola apóia-se basicamente na criação e difusão da no-

va tecnologia, ou seja, na criação de novos conhecimentos e de novos insumos que 

trazem aumentos de produtividade dos fatores empregadores nas atividades agríco-

las, assim como a geração adicional de renda. E a estratégia do desenvolvimento 

agrícola assenta-se, por sua vez na intensificação de pesquisas que criem esses co-

nhecimentos esses insumos, e na difusão dos mesmos por maior número de agricul-

tores, pois desse modo pode-se ter aumentos de produção e de produtividade, assim 

como geração adicional de renda que impulsione o crescimento econômico.      

 



38 

 

A intensificação do uso de tecnologias e o aumento da produção das cadeias produti-

vas na agricultura resultaram na consolidação da agricultura capitalista, caracterizada por 

grandes propriedades, com intensa mecanização, cultivo de monoculturas, alta competitivida-

de, degradação dos recursos naturais e superexploração da mão de obra no campo (CLE-

MENTE, 2011).           

 Isso revela que o processo de internacionalização da economia brasileira é resultante 

da necessidade de pagar a dívida externa, o país precisa aumentar sua produção para manter 

em dia o pagamento da dívida e ainda realizar novos empréstimos para amortizações. ―É por 

isso que temos assistido uma expansão violenta das culturas de produtos de exportação, quase 

sempre em detrimento daqueles produtos destinados ao mercado interno, para alimentar a 

população brasileira‖ (OLIVEIRA, 1996, p.23).     

 O autor supracitado acrescenta ainda que as mudanças nos hábitos alimentares 

acompanharam a expansão dos produtos, expressa até mesmo em campanhas publicitárias 

como o óleo da soja que se tornou alimento básico, sendo este considerado ―saudável‖ em 

relação a outros produtos. Alguns produtos eram consumidos na sua forma natural e hoje são 

industrializados, revelando que o desenvolvimento da agricultura é marcado pela industriali-

zação.  (OLIVEIRA, 1996).         

 Para tanto, o valor do espaço varia conforme o momento histórico, que segundo San-

tos (1997, p.10), ―Isso é tanto mais verdadeiro porque cada elemento do espaço tem um valor 

diferente segundo o lugar em que se encontra‖. Nesse discurso, o autor discute a lógica do 

valor particular de um lugar, justificando as ocupações espaciais segundo a localização, pode-

res políticos e econômicos.        

 Cada território, assim, é atribuído aos interesses do capital e trabalho, resultando em 

condições diferentes devido à especificidade do mesmo.  A dimensão temporal nos concerne 

ao entendimento do espaço e suas transformações sofridas ao longo do tempo, capaz de expli-

car a distribuição espacial e as configurações atuais, marcadas pelas ações do homem na cons-

trução de um espaço singular, porém, assentado no padrão produtivo do capitalismo moderno 

na agricultura, com o município se transformando em ―produtor do capital‖.     

 

1.4 A agricultura capitalista no Município de Jataí   

 

   Nos anos 1970, a expansão da produção tecnificada de grãos dominou o Cerrado 

goiano, estimulando o cultivo de soja, sorgo e milho em extensas áreas de terra, objetivando 
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uma produção pautada na intensificação de insumos, maquinários e técnicas agrícolas que 

garantisse o aumento da produção voltada para exportação.     

Na década de 1980, Jataí recebeu unidades agroindustriais como a Nestle, Coimbra, 

frigoríficos, cerealistas, entre outros. O crescimento econômico da região se tornou significa-

tivo, sobretudo pela expansão da soja, que homogeneizou significativa parcela do espaço 

agrícola. A região transformou suas estruturas produtivas nos moldes do sistema do capita-

lismo com exigências do mercado internacional (LEAL, 2006).    

 

As transformações impulsionadas pelo significativo desenvolvimento econômico 

experimentado pela região do Sudoeste goiano, vinculadas à estrutura produtiva exi-

gida pela modernização agrícola, tiveram como conseqüências mudanças profundas 

no comércio, na indústria, na agroindústria, entre outros. [..] A modernização agríco-

la criou os sujeitos necessários ao seu funcionamento, e eles, por sua vez, passaram 

a criar a modernização, como causa ou como conseqüência (LEAL, 2006, p.66). 

 

As áreas cultivadas se expandiram na década 1990, transformando as características 

da pecuária para um cenário de agricultura, ―[...] embora a área utilizada para pastagens plan-

tadas também tenha aumentado, o que evidencia que as tecnologias de produção também se 

estenderam ao setor pecuário‖ (RIBEIRO, 2003, p.81). 

Portanto, as políticas agrícolas, de desenvolvimento de tecnologias, as grandes exten-

sões de terras e as condições naturais foram ―favoráveis‖ em tornar o município um grande 

produtor de grãos, uma realidade que é divulgada cotidianamente por noticiários locais e na-

cionais. Assim, as mudanças na estrutura produtiva foram intensas, marcada pela tecnificação 

agrícola, um campo ―moderno‖ e tecnológico conforme ilustrado nas Fotos 1,2 e 3. 

Foto 1- Preparação do agrotóxico em áreas rurais no município de Jataí-GO 

                 
  Fonte: DAL PIZZOL. M. (2015).                              
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Foto 2- Pulverização na cultura de milho em lavoura do Município de Jataí 

  
Fonte: DAL PIZZOL. M. (2015). 

 

 Foto 3-Colhedeiras de grãos de grande porte no Município de Jataí-GO 

             
  Fonte: DAL PIZZOL. M.(2015).                                             

 

As Fotos 1, 2, e 3 ilustram algumas características da produção capitalista no municí-

pio de Jataí em que se denota o uso intensivo de máquinas,  afinal elas são mais eficientes e 



41 

 

proporcionam maior produtividade para o campo em relação ao trabalhador braçal. Além dis-

so, os poucos trabalhadores do campo ―moderno‖ são permanentes, por oferecer mão de obra 

qualificada e especializada, pois no geral, executam e desempenham o trabalho após cursos de 

aperfeiçoamento.      

De acordo com Oliveira (2007, p.37), o trabalhador produz além do seu consumo e o 

produtor retorna ao empregado em forma de salário é:   

―[...] apenas aquela parte do valor produzido (obviamente convertido em dinheiro) 

para que ele (o trabalhador) adquira no mercado o que precisa para reproduzir-se 

como trabalhador, ou seja, para que ele continue trabalhador, e assim continue tam-

bém vendendo sua força de trabalho para o capitalista. Saliente-se que esse salário 

não é produto de um acordo individual e sim social, e a sua mediação é dada pela ta-

xa de lucro média dos capitalistas em geral (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 

 

Desse modo, a dinâmica espacial do município é estabelecida pela dinâmica da agri-

cultura capitalista, gerando poucos empregos especializados. Na Tabela 1 é possível identifi-

car o número de empresas, a geração de empregos e profissionais que estão envolvidos dire-

tamente nesta agricultura dita ―moderna‖.   

 

Tabela 1-Dados da geração de empregos e estabelecimentos gerais do agronegócio- Jataí-GO, 

2010 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Geração de empregos na pecuária  3.400 unidades 

Geração de empregos na agricultura 7.800 unidades 

Unidades armazenadas  25 unidades 

Capacidade de Armazenamentos  1.307.000 toneladas  

Revenda de insumos 38 unidades 

Engenheiros agrônomos 150 profissionais  

Distribuidora de combustível  4 unidades 

Combustível distribuído  25.000.000 litros/ano 

Unidade processadora de grãos 1  unidades/capacidade 2.000 tonel/dia 

 Fonte: AEAJA/2010. 

 

Sendo assim, é possível afirmar que Jataí possui uma economia voltada para produ-

ção agrícola, na qual os melhores empregos estão voltados para mão-de-obra qualificada. 

Além disso, tem-se os complexos agroindustriais, uma união entre agricultura e indústria. 

Müller (1989, p.41) enfatiza que: ―O Complexo Agroindustrial é uma forma de unificação das 

relações entre os grandes departamentos econômicos com os ciclos e as esferas de produção, 

distribuição e consumo, relações estas associadas às atividades agrárias‖, modelo que vem 

configurando os territórios dos municípios goianos, de modo que o campo passou a ter uma 

dependência dos setores industriais e financeiros.   

Nesse contexto, observa-se que as empresas rurais especializam o território para o 

acúmulo do capital. No caso do Sudeste Goiano, a especialização produtiva consoli-
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dou-se em maior proporção em torno da produção de soja. Nos últimos anos, essa 

especialização tomou novos rumos, com a territorialização das sementes de soja 

transgênicas. A soja transgênica , desde sua liberação, tem expandido a produção em 

detrimento da soja convencional (MATOS, PESSOA, 2010, p.5) 

 

No município de Jataí há, portanto, predomínio da monocultura agrícola e se destaca 

pelo complexo produtivo, a presença de instalações de armazenamento, empresas de insumos 

e assistência técnica e da agroindústria é marcante. Atualmente observa-se a expansão da ca-

na-de-açúcar, sobretudo em áreas na qual eram produzidos somente grãos ou em áreas da pe-

cuária, (SILVA, W, 2010). 

No Sudoeste de Goiás há um grande controle para produção dos grãos, haja vista que 

as condições de mercado para o setor sucroenergético passaram a disputar novos territórios. O 

setor criou estratégias para ocupar novas terras do município, oferecendo melhores pagamen-

tos de arrendamento, além de oferecer novos benefícios. 

Devido a condições de mercado favoráveis ao setor sucroenergético, este passa a 

contar com grande capacidade de competição com os setores de grãos e carne, inclu-

sive com a possibilidade de disputar territórios já solidamente controlados. O paga-

mento de arrendamentos por valores superiores aos que são pagos por outros setores, 

o oferecimento de vantagens a fornecedores e arrendatários, a realização de ações 

para convencer autoridades locais e a comunidade sobre as vantagens oferecidas pe-

lo setor, fazem parte da estratégia do capital sucroenergético para se territorializar 

no município (SILVA, W, 2010, p.136).   

 

Ribeiro (2003, p.57) nos aponta que ―[...] não houve uma completa substituição do 

criatório bovino pela soja. Por isso, não houve, também, uma substituição completa do pecua-

rista pelo sojicultor, o que poderia redundar em conflitos explícitos e tensos‖. Concomitante-

mente, atualmente, não houve uma substituição total dos grãos pela cultura de cana-de-açúcar.     

A expansão do setor sucroenergético provocou mudanças nas paisagens rurais, ora de 

cultivo de grão para cultivo de cana, ou áreas de pastagens transformadas em canaviais. As 

Fotos 4  e 5 demonstram a produção simultânea de grãos, pecuária e cana de açúcar no muni-

cípio de Jataí.      
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Foto 4-Cultivo de cana-de-açúcar e criação de gado no município de Jataí-GO       

                                   
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).                     
 

Foto 5-Cultivo de Milho no município de Jataí-GO        

 
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).                       
 

As áreas apresentadas nas fotos pertencem a uma única propriedade rural, na qual 

uma parte é arrendada para a empresa Raízen para a prática da cultura de cana-de-açúcar, ou-
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tra pequena parte é arrendada para a criação de gado e em boa parte das terras é cultivada pe-

los proprietários grãos, como soja e milho.                  

É evidente que há novas disputas por áreas agrícolas, de modo que para Ribeiro 

(2003), há uma superioridade pelos agricultores migrantes da cultura dos grãos por apresentar 

uma produção voltada para a expansão econômica do agronegócio. Portanto, há uma relativa 

resistência dos agricultores e pecuaristas em manter suas produções frente ao avanço do setor 

sucroenergético. É perceptível nos discursos divulgados pela Associação dos Engenheiros 

Agrônomos de Jataí (AEAJA), ao apresentar a dimensão do agronegócio no município em 

2010 em suas seguintes considerações:   

 

*Mesmo com a área permanecendo estável e tendo uma pequena redução em alguns 

pontos, os produtores tiveram ganhos considerável em eficiência técnica, tanto na 

produção de grãos como na pecuária de corte e leite; 

*Até o momento a área com cana no município não impactou no agronegócio. Pelo 

contrário, agregou valor ao sistema; 

*A usina no seu projeto original não deverá provocar impactos na produção de grãos 

e consequentemente na receita do município; 

*Fator relevante é a contribuição de associações e empresas como a AEAJA e CO-

MIGO, na capacitação de profissionais, o que contribui para o incremento da produ-

tividade (AEAJA, 2010). 

 

As considerações apresentadas pela AEAJA quanto à redução da área destinada à pe-

cuária é perceptível ao analisar o Gráfico 1 sobre efetivos do rebanho bovinos, na qual houve 

uma redução de 2010 para 2013, porém,  houve pouca  diferença entre os anos 2011 a 2013. 

Gráfico 1- Efetivos do Rebanho Bovinos em 2010- 2013 Jataí GO 

                  
Fonte: SEPLAN 2015. Org.: SOUZA,T.R de. (2015). 

 De certo modo, os pecuaristas permaneceram, embora grande parte da terra do muni-

cípio esteja ocupada com novas culturas. A expressão apresentada pela AEAJA é de que agri-
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cultura e pecuária crescem de forma integrada, tornando a pecuária uma atividade importante 

para o município e região.   

 [...] a tendência é que o agronegócio se consolide de vez, e a pecuária, como parte 

desse conjunto, se modernize , passando de uma atividade tradicional à comercial. 

Isso poderá levar de vez à decadência a pecuária tradicional em Jataí, em virtude da 

sua modernização e organização para venda, revenda e comercialização (SILVA, 

2010, p.111).  

      
              Notamos a seguir na Tabela 2 o comportamento das culturas de soja, milho e cana-

de-açúcar, é possível notar que há um significativo aumento da produção agrícola. É possível 

afirmar que as inserções das práticas tecnológicas no campo e o uso de insumos, produtos 

químicos e desenvolvimento de novas sementes favoreceram a produção das áreas colhidas, 

em especial para a soja e milho. 

Tabela 2-Produção agrícola- Área colhida (ha), 2010-2014 Jataí- GO  

PRODUTO 2010 2011 2012 2013 2014 

Produção Agrícola - Soja - Área 

Colhida (ha) 

210.000 240.000 243.000 260.000 278.00 

Produção Agrícola - Milho (1º 

safra) - Área Colhida (ha) 

10.000 12.000 16.500 10.000 10.000 

Produção Agrícola - Milho (2º 

safra) - Área Colhida (ha) 

110.000 140.000 160.000 190.000 200.000 

Produção Agrícola - Cana-de-

açúcar - Área Colhida (ha) 

18.000 18.000 10.000 35.000 25.000 

Fonte: IBGE, 2016. Org.: SOUZA, T.R de. (2016).   

 

A cultura da soja se destacou no município e na região, prática de monocultura que 

exigiu técnicas intensivas apropriadas para o seu cultivo e manejo. No Brasil, o Estado esteve 

no centro para garantir a consolidação do complexo da soja, atuando em diversos setores tais 

como: investimentos na infra-estrutura e transporte, armazenagem, políticas de crédito rural, 

comercialização e investimentos e incentivos para as implantações de agroindústrias (MAZ-

ZALI,1999).            

 Portanto, a produção da soja ganhou destaque no município de Jataí, sendo evidente 

que ao observar os dados da tabela que indica o crescente aumento desta produção da oleagi-

nosa, no período de 2010 para 2014, evidencia-se um crescimento ano a ano. Em nível nacio-

nal, a soja tem alcançado a posição de produto de maior liquidez imediata, devido sua comer-

cialização no mercado internacional. Enquanto que a produção de milho apresenta grandes 

vantagens para o mercado interno como alimento, insumos e matéria-prima industrial. (EM-

BRAPA, 2014).          

 A cana-de-açúcar é uma cultura integrada com a adoção de novas estratégias de pro-

dução, sendo utilizada como matéria-prima para a produção de açúcar e álcool. Todavia, a 
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quantidade da área colhida da cana-de-açúcar em Jataí, apresenta-se em produção inferior em 

relação à soja e milho, haja vista que as produções estão pautadas na evolução do valor do 

produto.            

 Analisando os dados da produção agrícola da área colhida, veremos que a soja e mi-

lho ocupam grandes áreas cultivadas no município, tornado-se território e espaço de acumula-

ção do capital, assim no município de Jataí ocorre de forma bastante pronunciada a agricultura 

capitalista, expressa por meio dessa produção de grãos em grande escala. Diante de tal con-

texto, Ribeiro (2003, p.42) descreve que: 

                                [...] afirmando ser a economia goiana atrasada e desarticulada em relação à econo-

mia brasileira, fundamentou o discurso da necessidade de transformar a estrutura 

produtiva agrícola de Goiás. O objetivo era implementar uma prática agrícola pauta-

da na produção de espécies  de fácil agregação de valor e de fácil comercialização  

no mercado internacional de alimentos; a soja e o milho se traduziam no novo garga-

lo.  

 

              ―Assim, o espaço do Sudoeste de Goiás se torna alvo de disputa entre os setores e 

seus atores, que lançam mão de diferentes estratégias para garantir a sua fatia de território e, 

assim, garantir condições fundamentais para a reprodução do capital aplicado‖ (SILVA, W. 

2010, p.126).    

[...] regulação da economia e a regulação do território vão agora impor-se com ainda 

mais força, uma vez que um processo produtivo espalhado e tecnicamente fragmen-

tado tem necessidade de posterior reunificação, para ser eficaz. O aprofundamento 

da divisão do trabalho impõe formas novas e mais elaboradas de cooperação de con-

trole. As novas necessidades de complementaridade surgem paralelamente às neces-

sidades de vigiá-las, acompanhá-las e regulá-las. Essa nova necessidade de regula-

ção, de controle estrito, mesmo também da distribuição e tudo mais que envolva o 

processo de trabalho, é uma diferença entre a complementaridade atual e a do passa-

do, ampliando a demanda de urbanização. (SANTOS, 1994, p.46.)       

 

 Para tanto, o homem passou a ocupar o espaço segundo a lógica do capital, o uso do 

solo tornou-se especulativo com o advento da técnica, ganhou novos impulsos, tornando um 

espaço cada vez mais tecnificado, obedecendo a uma nova maneira de produzir, intensifican-

do as trocas e relações econômicas, políticas e culturais nas diferentes áreas do globo. O ―es-

paço habitado se tornou um meio geográfico completamente diverso do que fora na aurora 

dos tempos históricos‖ (SANTOS, 1991, p.44).                

 Para compreensão do uso do solo como produção do capital, apresenta-se a seguir o 

debate das multifuncionalidades do campo e as ―novas‖ ruralidades.  
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1.5 A Educação no/do Campo no contexto campo/cidade, rural/urbano e as ―novas‖ ruralida-

des  

          A proposta para uma Educação No/do Campo está inserida nas multifuncionalidades  

do campo e, portanto, para pensar a vida no campo é necessário compreender as relações 

campo e cidade, espaços que se relacionam e articulam. Precisa-se considerar que o campo 

hoje não é mais o lugar do atraso, de forma que o homem do campo deve usufruir dos servi-

ços e condições que são ofertados na cidade, como educação, saúde, segurança e outros servi-

ços. 

Evidencia-se profundas mudanças na sociedade, pois o homem vivia em grupos no 

campo, de modo que até então não existiam as grandes cidades. Atualmente, os limites físicos 

entre cidade e campo são evidentes, contudo, não é uma tarefa fácil, definir, caracterizar e 

especificar as particularidades do rural e do urbano em cada um destes, principalmente nas 

médias e pequenas cidades. Ao realizar um trabalho de campo em nosso próprio município de 

Jataí, encontraremos características do rural dentro dos limites da cidade, em contraste, encon-

tramos aspectos da vida citadina no campo, conforme as Fotos 6 e 7.    

 

 Foto 6- Residências urbanas ao lado de lavouras de milho no município de Jataí-GO        

                                                                    
 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).                       
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Foto 7-TV a Cabo e Internet no Campo no município de Jataí-GO        

      
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).     

                   

Aspectos da paisagem jataiense refletem as contradições do rural e urbano ao evi-

denciarmos nas Fotos 06 e 07, apresentando elementos tipicamente urbanos ―invadindo‖ os 

limites rurais ou o rural ―invadindo‖ os limites urbano, que segundo Moreira (2002, p.21)   

 

Poderíamos argumentar que complexas relações sociais contemporâneas apresen-

tam, ao mesmo tempo, fluxos culturais e materiais da ruralidade e da urbanidade, 

rompendo assim com a concepção essencialista de um ser rural que se opõe ao ser 

urbano. Olhando assim para esses componentes poder-seia falar de elementos de ru-

ralidade em espaços urbanos, bem como de elementos de urbanidade em espaços ru-

rais. Essa argumentação, se consistente, refuta algumas das teses que falam do fim 

do rural, como a industrialização e a urbanização do campo, nessa a urbanidade em 

todos os espaços rurais e naquela, a urbanidade industrial dos processos produtivos. 

  

Muitos pesquisadores (ABRAMOVAY, 2000; ALANTEJANO, 2003; FERNAN-

DES, 2004; LOCATEL, 2004; MOREIRA, 2002; SANTOS, 2006; OLIVEIRA, 1996; 

WANDERLEY, 2000, entre outros), se dedicam no debate campo/cidade e rural/urbano, es-

paços que passaram por inúmeras transições ao longo dos anos, sobretudo, pelo domínio do 

capitalismo, o qual produz concentração de riquezas e amplia a indigência. Debate que está 

envolvido nas questões agrárias e suas disputas territoriais. 

Atualmente as definições para campo/cidade e rural/urbano são estabelecidas pelos 

países segundo critérios específicos, já que as mudanças espaciais não se consolidaram de 

forma homogênea. Segundo Abramovay (2000), cada administração política estabelece seus 
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critérios para definir o meio rural, no Brasil e em alguns países da América Latina, definimos 

a partir da delimitação administrativa, na Europa por caráter produtivo, no Chile pela quanti-

dade populacional e outras pelo poder econômico da área, enfim há inúmeros critérios para 

determinar o meio rural.         

De acordo com Wanderley (2000) as áreas rurais eram caracterizadas pela formação 

dos residentes do campo e pelas instituições públicas ou privadas, de modo que a agricultura 

estabelecia como unidade central do espaço rural, portanto as sociedades tradicionais deter-

minavam o rural e o urbano como relações opostas de isolamentos, o meio rural, espaço da 

produção camponesa e a cidade como o espaço técnico.  Hoje, as novas relações socioeconô-

micas e políticas transformaram o meio rural, a partir de uma economia global.   

Nas sociedades modernas, o desenvolvimento dos espaços rurais dependerá, não 

apenas do dinamismo do setor agrícola, porém, cada vez mais, da sua capacidade de 

atrair outras atividades econômicas e outros interesses sociais e de realizar uma pro-

funda ―ressignificação‖ de suas próprias funções sociais. (WANDERLEY, 2000 

p.96-97). 

 

Enquanto que para Locatel (2004), o rural e urbano podem ser vistos como espaços 

complementares e suas diferenças são oportunas para análise territorial, e, portanto não é ne-

cessário oposições entre estes dois espaços, pois as novas realidades entre o rural e urbano 

perdeu a explicação definitiva, são espaços que se correlacionam.  

Também não se deve simplesmente elencar as funções do meio rural através de uma 

classificação de atividades ou de uso do solo, senão torná-las como resultado de um 

processo de integração, difusão e inter-relação dos elementos característicos do âm-

bito urbano com os do rural (LOCATEL, 2004, p.9). 

 

Mesmo que haja inúmeras discussões quanto às formas do meio rural, é possível 

compreender a partir das considerações de Alentejano (2003, p.11), que o rural não irá deixar 

de existir, apenas teve suas características mudadas a partir das transformações sociais, cultu-

ras e econômicas. ―Qual seria hoje, então, o sentido das expressões rural e urbano? Ao que se 

entende, se há um ponto de apoio para se definir a natureza do rural, este seriam as dimensões 

econômica, social e espacial da relação dos atores sociais com a terra‖   

De modo que para o autor supracitado, o mundo rural ou urbano deve ser entendido 

pela suas particularidades e suas territorialidades ―podendo-se afirmar que o urbano represen-

ta relações mais globais mais descoladas do território, enquanto o rural reflete uma maior ter-

ritorialidade, uma vinculação local mais intensa‖ (Alentejano, 2003, p.11). 

―Se não há uma definição unitária do que significa ―meio rural‖, o mesmo se pode 

dizer a respeito das ―cidades‖. Por um lado, as cidades definem-se com relação a suas funções 
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e sua capacidade variável de imprimir dinamismo à vida econômica (ABRAMOVAY, 2000, 

p. 13). 

Para tanto, a realidade Jataiense é marcada pela hegemonia da agricultura capitalista. 

Assim, as moradias do campo passaram a incorporar hábitos e padrões de vida típico das ci-

dades. Algumas residências que foram visitadas estão totalmente equipadas para atender suas 

demandas econômicas, ou seja, encontramos ―urbanidades no rural‖, que segundo Rua (2006, 

p.91): 

                                                     [...] há uma escala da urbanização que abrange todo o território, remetendo-nos 

a Santos e Léfèbvre, mas também existem outras escalas, em que acontecimentos lo-

cais, fruto de leituras particulares onde as interações local/global, interno/externo, 

urbano/rural, terão de ser contempladas nas análises a serem efetuadas [...] 
 

Para compreender a vida no campo é necessário entender as relações entre cam-

po/cidade e sua conjuntura do sistema capitalista, como se expressam os autores Kolling, 

Nèry e Molina (1999, p.30): 

O rápido avanço do capitalismo no campo esteve baseado, no Brasil, em três ele-

mentos fundamentais: um desenvolvimento desigual, nos diferentes produtos agríco-

las e nas diferentes regiões; um processo excludente, que expulsou e continua expul-

sando camponeses para as cidades e para regiões diferentes de sua origem; e um 

modelo de agricultura que convive e reproduzem, simultaneamente, relações sociais 

de produção atrasadas e modernas, desde que subordinadas à lógica do capital. No 

campo, esse processo tem gerado uma maior concentração da propriedade e da ren-

da.   

 

Concomitante, Jataí surgiu a partir da expansão das atividades no campo, adentrando 

as novas funções econômicas, sendo necessário compreender o campo jataiense nas relações 

sócio-espaciais. Para tanto, Melo (2003, p.38), nos aponta que no município:  

  Os seus aspectos sócio-espaciais particulares expressam o campo em determinada 

situação econômica, bem como a relação campo-cidade. Refletir sobre a cidade, nes-

se caso, é também uma reflexão sobre o campo e a relação campo-cidade, entenden-

do-a não como uma relação de determinação do campo sobre a cidade, apesar de sua 

construção ter partido das forças econômicas e políticas do meio rural. O ponto de 

partida deve ser a idéia de que há uma interação desses espaços.  Isto nos remete, 

portanto, a discutir Jataí num contexto mais amplo da organização sócio-econômica 

e espacial.      

 

Entendemos, portanto, que as discussões entre campo/cidade se intensificaram no 

auge do processo ―desenvolvimento‖. A agropecuária se transformou nas principais bases 

econômicas no município e aliado aos fatores tecnológicos e investimentos públicos, eviden-

ciamos forte migração do campo para a cidade na maior parte das cidades goianas envolvidas 

nesse processo.         

   Inúmeros produtores familiares e trabalhadores do campo buscaram as cidades como 

lugar de oportunidades de vida, um novo lugar de prosperidade (escolas, moradia, emprego, 
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saúde e lazer).  De acordo com Ribeiro (2003), o aumento da população urbana provocou o 

―inchaço‖ urbano, pois as estruturas das cidades não estavam preparadas e não suportaram o 

aumento da população, intensificando os problemas socioambientais das cidades.   

  Oliveira (1996, p.26-27) em sua obra ―Agricultura Camponesa no Brasil‖, apontou 

que o capitalismo nos últimos tempos tem sido responsável por eliminar a separação entre 

campo e cidade, formando uma unidade contraditória. ―Aí reside um ponto importante nas 

contradições do desenvolvimento do capitalismo, tudo indicando que ele mesmo está soldan-

do a união contraditória daquilo que ele separou: agricultura e a indústria; e a cidade e o cam-

po‖.            

  Para o autor supracitado, os modos de produção e o trabalho passaram para um pe-

queno processo coletivo do trabalho, os processos produtivos estão unidos dialeticamente 

cidade e campo. ―Isso significa que a compreensão dos processos que atuam na constru-

ção/expansão das cidades passa pela compreensão dos processos que atuam no campo‖ 

(OLIVEIRA, 1996, p.27).          

   A relação campo e cidade transformaram-se ao longo dos anos, podemos 

assim, afirmar que Jataí apresenta suas particularidades da cidade-campo oriundas dos proces-

sos históricos da produção moderna do campo.      

   Esse padrão produtivo capitalista se manifesta na paisagem das cidades e 

passa a desempenhar novas formas para o rural as denominadas ―novas ruralidades‖, ou seja, 

a valorização dos espaços rurais que ―[...] passou por mudanças e que, agora, se articula de 

maneira distinta ao urbano, tornando cada vez mais complexas as relações entre tais‖ (CLE-

MENTE, 2011, p.90).          

    As práticas não agrícolas vêm ganhando força em muitos espaços rurais, 

que segundo Clemente (2011), as atividades secundárias e terciárias no campo vêm crescendo 

e proporcionado um aumento nos rendimentos econômicos.      

   As novas formas e funções do rural estão associadas às atividades não agrí-

colas, a busca por ambientes naturais que estão ―[...] a escassear em face da invasão da socie-

dade urbano-industrial, vêm dar uma nova oportunidade de desenvolvimento territorial daque-

les espaços rurais marginalizados pela modernização seletiva, que caracterizou e caracteriza a 

história do homem‖ (MATOS, MEDEIROS, 2011, p.9).     

  Em Jataí, podemos encontrarmos novos espaços rurais, sendo este revalorizado para 

fins econômicos ―[...] sendo reconhecido o seu caráter multifuncional, ou seja, o rural não é 

considerado mais apenas como locus da produção agropecuária, abrigando, agora, atividades 

não agrícolas, como indústrias e serviços‖ (CLEMENTE, 2011, p.76).     
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  Em Jataí, as novas atividades não agrícolas são incipientes, porém, há pequenas áreas 

rurais no município que estão voltadas para as atividades turísticas, conforme as Fotos 8 e 9 

Foto 8- Hotel Fazenda Bom Sucesso-Jataí GO  

 
 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).                                                   
 

 

Foto 9-Pesque Pague do André- Jataí GO 

 
Fonte: FREITAS, R.R de, (2015).  
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 ―Os ―novos‖ residentes rurais provenientes do urbano vão introduzir novas ativida-

des no espaço rural, sendo uma delas o desenvolvimento da atividade turística‖. (MATOS, 

MEDEIROS, 2011, p.11).  

 

[..] surgem de uma valorização do rural pelos urbanos, que dada a turbulência vivida 

nos centros urbanos e a falta de espaços de ―pura‖ natureza, o rural marginalizado é 

visto como algo de reencontro com aquilo que o projeto urbano-industrial ainda não 

se encarregou de destruí-la. Também se constatou que a modernização se instalou no 

rural, criando uma paridade social e econômica no acesso aos bens e serviços que 

antes eram encontrados, exclusivamente, em espaços urbanos. (MATOS, MEDEI-

ROS, 2011, p.11).   

 

Entendemos, portanto, que o rural tornou-se um espaço diversificado, se comportan-

do em diferentes formas, de um lado um espaço do poder econômico, do outro território de 

luta, lugar de trabalho e lazer, pois esta ―revalorização do rural‖, surgida a partir dos anos 

1990 no Brasil, infelizmente não se deu de forma a expandir os serviços de educação, saúde e 

outros, no sentido de melhorar as condições de vida dos trabalhadores e agricultores familia-

res. Ocorreu tendo como sentido o rural com potencialidades de receber novos investimentos 

em atividades econômicas como turismo, lazer, moradia para classes média e alta, indústria, 

etc. Com este crescimento dos serviços e indústria no campo, ―[...] a relação que se estabelece 

entre campo e cidade, no sentido de que as transformações estariam homogeneizando-os, não 

se falando mais em rural, mas em ―novo rural‖, em― rurbano‖(ROSA, FERREIRA, 2013, 

p.190). 

              As contradições entre campo e cidade ainda permaneceram. Assim, nas palavras de 

Lefebvre (2001, p.69): 

 Quanto ao mais, em escala mundial, o conflito cidade-campo está longe de ser re-

solvidos, todos sabem disso. Se é verdade que a separação e a contradição cidade-

campo (que envolvem a oposição entre os dois termos, sem se reduzir a ela) fazem 

parte da divisão do trabalho social, é preciso admitir que esta divisão não esta nem 

superada, nem dominada.   

Essas contradições se tornaram mais intensas a partir dos elementos na configuração 

espacial, que se refere à relação com o tempo e o desenvolvimento e aplicação da técnica. 

Neste sentido, o tempo é transformador das novas organizações espaciais. A técnica passou a 

participar ativamente da produção do espaço a qual foi se desenvolvendo e se impondo à so-

ciedade como responsável pela transformação desses dois espaços (SANTOS, 2006).   

O campo é concebido como espaço multifuncional e para superar relação entre cam-

po/cidade é necessário ―[...] romper com esta visão unilateral e unidirecional, dicotômica 

(moderno-atrasado) que gera dominação, e afirmar o caráter mútuo da dependência: um (rural 

ou urbano; campo ou cidade) não sobrevive sem o outro‖ (KOLLING, et al, 1999, p.32).  
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Embasados nessas concepções, os autores supracitados enfatizam que as escolas lo-

calizadas no campo são no geral marginalizadas, invariavelmente conhecidas pelo descaso e o 

abandono. Muitas crianças enfrentam horas na estrada para estudarem em escolas localizadas 

na cidade, pois predomina a concepção unilateral da relação campo/cidade. Ao chegarem às 

escolas urbanas, logo são ―separadas‖ dos alunos da cidade ou são conhecidas pelos colegas e 

professores como ―atrasados‖, elevando a concepção que as escolas localizadas nas cidades 

são superiores em relação às escolas do campo, ou seja, é evidente o predomínio de uma visão 

urbanocêntrica. Além disso, considera-se que as pessoas que residem no rural são inferiores 

às da cidade.    

Desta forma, o campo é projetado pela falsa ideia de lugar de ―atraso e arcaico‖, es-

paço subordinado à cidade, condicionando a imagem do urbano como lugar de triunfo, mo-

derno e avançado, mascarando os problemas socioambientais, culturais e políticos. (FER-

NANDES, et al, 2004)   

O campo e a cidade devem ser vistos pelo princípio de igualdade, territórios de pro-

dução de saberes. Conforme Arroyo (2004, p. 67): ―É importante ver a relação campo-cidade 

como condições democráticas e solidárias de pensar diverso, de dialogar com o outro, de par-

tilhar sonhos e utopias que comportam o direito [...]‖, compreender que não é necessário uma 

hierarquia entre campo e cidade e sim entender que ―[...] cidade não vive sem campo que não 

vive sem cidade” (FERNANDES,  et al, 2004, p.40, grifo do autor). 

Todavia, a Educação no/do Campo necessita superar a dicotomia campo/cidade, res-

guardar a vida cultural dos povos do campo, reconhecendo a importância da inserção da Esco-

la No/Do Campo. Ademais, há características culturais das cidades no modo de vida rural, do 

mesmo modo há aspectos do agricultor familiar que estão sendo valorizados que segundo 

Kolling, et al, (1999, p.34) ―[...] uma escola do campo não precisa ser uma escola agrícola, 

mas será necessariamente uma vinculada à cultura que se produz através de relações sociais 

mediadas pelo trabalho da terra‖.   

 

1.6 A agricultura capitalista e Educação no Campo no Município de Jataí     

 

 A partir das descrições apresentadas acerca do crescimento econômico do município 

jataiense proporcionado pela inserção da agricultura capitalista, é perceptível que as escolas 

localizadas no campo estão inseridas nas áreas de grande concentração de terra e capital. Um 

território dominado pelo cognominado agronegócio, que mesmo gerando grande quantidade 

de riqueza, paradoxalmente promove exclusão pela intensa produtividade e pela super explo-
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ração dos trabalhadores e dos recursos naturais. Assim, apresenta a imagem da riqueza, resul-

tando na produção de um símbolo de poder bastante presente e muito forte no imaginário so-

cial dos habitantes do município. 

 [...] Basta olhar para o campo, e veremos as variadas formas de manutenção das re-

lações sociais capitalistas: pouca gente no campo (ao contrario de vermos campone-

ses vivendo na e da terra); uma paisagem homogênea com o aumento das monocul-

turas exclusivas para exportação (nada do que se produz vai para as mesas das pes-

soas, tudo vai ser comercializado fora do país). Ainda, o objetivo da produção do 

campo mudou. E um exemplo disso é que, ao invés de alimentar as pessoas, a plan-

tação predominante está voltada para a produção de combustíveis (TAFFAREL, 

SANTOS Jr. e ESCOBAR, 2010, p. 121).    

     

A agricultura capitalista é responsável pelas transformações sociais e econômicas, 

controlando as políticas e os territórios, criando um espaço de dominação, de modo que en-

contramos no município a predominância de uma paisagem bastante homogeneizada, muito 

distinta da paisagem em que predomina a agricultura familiar.  O capital cria uma paisagem 

de pouca gente porque ela está ocupada pela mercadoria, realidade presente em Jataí, confor-

me a Tabela 3.    

 

Tabela 3- Dinâmica Populacional do Município de Jataí – 1950-2010 
ANOS RURAL URBANA TOTAL 

1950 26.332 4.897 31.229 

84% 16%  

1960 13.963 14.022 27.985 

49 % 51%  

1970 14.209 27.155 41.364 

34% 66%  

1980 10.554 42.840 53.394 

20% 80%  

1991 10.364 55.593 65.957 

16% 84%  

2000 6.630 68.821 75.451 

9% 91%  

2010 6.996 81.010 88.006 

8 % 92 %  

Fonte: Censo Demográfico, IBGE 2015. Org.: SOUZA, T.R de. (2015).   

 

Os dados da Tabela 3 demonstram o rápido e elevado crescimento da população ur-

bana no período de 1950 a 2010 no município de Jataí, correspondendo um aumento total de 

76 pontos percentuais da população urbana. Em contrapartida, ocorreu uma diminuição da 
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população residente no campo, ou seja, houve um processo migratório do campo para cidade. 

O principal motivo foi à própria consolidação da agricultura capitalista, que consequentemen-

te, tecnificou o processo produtivo agrícola, dispensando significativo número de trabalhado-

res, alterando assim a dinâmica do trabalho no campo, além do advento da urbanização, em 

que as indústrias e o setor de comércio e serviços atraíram a população para as áreas urbanas.   

As mudanças provocadas pelo advento da agricultura capitalista levaram à redução 

do número de habitantes no campo e, portanto, como conseqüência direta disso, houve a di-

minuição do número de alunos que residem no campo. O resultado disso foi o fechamento de 

unidades escolares no município. Guardadas as devidas proporções de tempo e espaço, pro-

cesso bastante semelhante ocorreu em todo o país. De acordo com Pinto (2012), entres os 

anos de 1977 a 2009, o país perdeu mais de 65 mil escolas no campo, levando milhares de 

crianças a serem transportadas para as escolas urbanas tendo como justificativa a redução de 

custos com a educação. 

De acordo com a Tabela 3, no período compreendido entre 1980 a 1991 o município 

contava com 20% a 16% da população residindo em áreas rurais, o que em números absolutos 

dava em torno de 10 mil pessoas. Em 1989 foi promulgada então a Lei Municipal nº 1.380/89, 

que ―Autoriza e cria escolas municipais rurais com as respectivas denominações, e dá outras 

providências‖ 
6
. Esta lei autorizou o funcionamento das 39 escolas existentes no campo, con-

forme o Quadro 1. 

Mesmo o campo em Jataí no final da década de 1980 já apresentava significativas 

perdas populacionais, é possível notar pelo quadro que ainda existia uma quantidade signifi-

cativa de unidades escolares no campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Informações prestadas pelas SME (Secretaria Municipal de Educação) 
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Quadro 1- Escolas Municipais Rurais de Jataí GO em 1989 

LOCALIZAÇÃO ESCOLAS 

Fazenda Paciência  Escola Municipal Boa Sorte  

Fazenda Bom Jardim Escola Municipal Bom Jardim 

Fazenda São Sebastião Escola Municipal Castro Alves  

Fazenda São Lageado Escola Municipal Campo Redondo  

Fazenda Mata Alta Escola Municipal Campos Elízios  

Fazenda Cava Escola Municipal Cava 

Fazenda Campo Redondo Escola Municipal Criança Feliz 

Fazenda Cabeceira do Córrego Jataí Escola Municipal Dom Benedito Domingos Cóscia 

Fazenda Picada Escola Municipal Idrolino Francisco da Silva 

Fazenda Ribeirão Grande Escola Municipal Jerônimo Ferreira 

Posto 71 Br-364 Escola Municipal Joaquim Avelino  

Fazenda Lagoa Azul Escola Municipal Lagoa Azul  

Fazenda Guariroba Escola Municipal Lambari  

Fazenda Congonha Escola Municipal Menino Jesus  

Fazenda Ariranha Escola Municipal Nilo Lottici  

Fazenda Cercado Grande Escola Municipal Pássaro Azul  

Fazenda Formiga Escola Municipal Princesa Isabel  

Fazenda Capão Redondo Escola Municipal Prudenciana de Barros Melo 

Fazendo Sítio Santa Maria Escola Municipal Raio de Sol  

Fazenda Girassol Escola Municipal Recanto Feliz  

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso I 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso II 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso III 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso IV 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso V 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso VI 

Fazenda Rio Paraíso Escola Municipal Rio Paraíso VI 

Fazenda São José Escola Municipal São José 

Fazenda São Sebastiano Escola Municipal São Sebastião  

Fazenda Pombal Escola Municipal Santo Agostinho  

Sítio Boa Vida Escola Municipal Santa Maria  

Fazenda Santa Rita Escola Municipal São Judas Tadeu  

Fazenda Pombal Escola Municipal Vicente Ribeiro  

Fazenda Serradão Escola Municipal Boa Esperança  

Fazenda Onça Escola Municipal Nossa Senhora  

Fazenda Picada Escola Municipal Picada do Bombal  

Fazenda Santa Luzia Escola Municipal Novo Brasil  

Fazenda Turvo Escola Municipal Luis Fernandes  

Fazenda Sobrado  

 

Escola Municipal Boa Vista 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Jataí-GO (2014). Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

Pelo Quadro 1 podemos notar que havia 39  unidades escolares espalhadas pelo vasto 

território do município, de modo que as mesmas atendiam pequenas turmas em diversas áreas 

do campo jataiense, porém, hoje temos apenas 8 escolas rurais, em uma área rural de 7.147 

Km². As atuais instituições escolares são conhecidas como escolas polos, funcionado com 

turmas multisseriadas nas séries inicias, a primeira fase do Ensino Fundamental.      



58 

 

Ao longo destes últimos 27 anos ocorreu uma reestruturação da Rede Pública de en-

sino para a população residente no campo. As várias unidades menores e espalhadas foram 

fechadas para dar lugar a apenas oito (8) unidades, que apresentam relativa boa estrutura físi-

ca, porém, para parte do público que ali estuda, tais unidades estão situadas muito distantes 

dos seus locais de residência, o que faz com que percam demasiado tempo no translado entre 

ida e volta da escola, o que gera cansaço e desconforto ao estudante, prejudicando o seu ren-

dimento escolar. 

A partir de entrevistas que serão aqui analisadas e discutidas, duas gestoras das esco-

las pesquisadas se manifestaram sobre os fechamentos das escolas ao dizerem que: ―Havia 

escolas informais que faltava professores e então elas foram fechadas, por isso não há regis-

tros de fechamentos ano por ano, além disso, tínhamos uma profissional responsável pelas 

escolas do campo e hoje não temos mais‖. 
7
   

Já tivemos por volta de 2008 um maior número de alunos em torno 360 alunos, pois 

tínhamos Ensino Médio e EJA tudo pelo município. O que mudou o número de alu-

nos foi o movimento canavieiro as lavouras foram sendo entregues com isso muitos 

trabalhadores perderam seus trabalhos no campo, conseqüentemente a perda no nú-

mero de alunos (ENTREVISTA COM GESTOR A, 2015).  

 

À medida que o capital aprofundou o domínio sobre o território do município de Ja-

taí, uma parcela da população foi excluída das áreas em que antes trabalhavam e o agricultor 

familiar perdeu suas terras para os grandes proprietários rurais.  Assim, como afirma Souza 

(2010), houve uma diminuição das escolas, sobretudo na década de 1990, anos pautados pela 

expansão e aumento da produção de soja.   

 De acordo com Oliveira (2010), há um controle do capital pelos grandes proprietá-

rios na qual criam formas e condições para subordinar a terra ao capital e controlar a produção 

de alimentos para o consumo interno, por conseguinte o capital não se importa com o lugar da 

terra, o capitalismo consegue subordinar todas as atividades produtivas.  

―[...] o capital cria os mecanismos para sujeitar a renda da terra aos seus desígnios. 

Os caminhos são uma questão de tempo e lugar, por que as formas ele se incumbe 

de criar; às vezes, conseguindo enganar a todos no princípio, mas mostrando sua 

verdadeira "cara" logo após. O rumo é a acumulação custe o que custar.‖  (OLIVEI-

RA, 2010.p 26).   

 

A agricultura capitalista cria até mesmo um controle nos assentamentos, os poucos 

agricultores familiares que ainda residem no município acabam ―[...] submisso neste projeto: 

integrarem-se às cadeias produtivas do agronegócio, tornarem-se empreendedores, fazendo de 

sua produção agropecuária um ―agronegocinho‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 149, grifo do autor). 

                                                 
7
 Entrevistas com gestor G3, 2015 
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Notamos assim, que o capitalismo cria controle nas relações sociais, promovendo in-

justiças no seu modo de reprodução do capital, embora ele crie uma percepção de que existe 

uma combinação entre agricultura capitalista e familiar, enquanto que a primeira se dá pela 

exploração de trabalho e controle de mercado, em contrapartida a agricultura familiar ―[...] é 

intensamente explorada por meio da renda capitalizada da terra, ficando somente com uma 

pequena parte da riqueza que produz, sendo a maior parte apropriada pelas empresas que atu-

am no mercado‖ (FERNANDES, et al, 2004, p.42). 

Sem dúvidas, o crescimento do capital acarretou profundas mudanças ao longo dos 

anos, assim David Harvey afirma ao dizer: ―A classe capitalista tem de convencer-nos, no 

entanto, que o capitalismo não só é bom para eles, mas bom para todos nós‖ (HARVEY, 

2011, p.178). Esta estratégia do discurso do capitalismo cria uma sociedade alienada ao capi-

tal, haja vista que o capitalismo prega a ideologia de que ele é bom para todos. Porém, o que 

temos visto é uma grande parte da população sendo explorada, na repressão salarial, explora-

ção na mão de obra e discriminação racial, fatores estes que fortalece cada vez mais a concen-

tração do capital e contribui para intensificar as desigualdades sociais.   

Ter uma Educação do Campo não é prioridade do capital e as escolas municipais lo-

calizadas nas áreas rurais de Jataí estão atreladas à lógica da agricultura capitalista, a qual 

controla áreas, em contraste com uma paisagem que contempla o território do agricultor fami-

liar, em que há presença maior de sujeitos, de animais, enfim, de vida. 

 

 Essa expansão do território do agronegócio demonstra, também, a desterritorializa-

ção do campesinato, a redução das relações campesinas e do modo de vida campo-

nês. Além desses fatores, outros se estabelecem como agravantes da situação. Um 

deles é que o agronegócio está atrelado, principalmente, ao grande produtor capita-

lista, que é caracterizado por estabelecer sua moradia na cidade, logo, seus filhos es-

tudam em escolas localizadas nas áreas urbanas (SOUZA, 2012, p.95).   

 

 Estas condições são preocupantes, pois o avanço da agricultura capitalista leva a co-

munidade escolar a promover uma formação na perspectiva urbanocêntrica e capitalista em 

detrimento do modo de vida do campo. Assim, tende a ocorrer ―[...] uma pedagogia em que o 

campo é visto apenas como território da produção capitalizada. Essas unidades de ensino ape-

nas contribuem para enfraquecer a identidade que o camponês tem com o seu território [...]‖ 

(SOUZA, 2012, p.96).  

 Mészáros (2005), afirma que é preciso desafiar o sistema das classes dominantes e 

criar reformas na educação, salientando a necessidade de uma Educação para Além do Capi-

tal, sendo necessário reivindicarmos uma educação plena de forma radical. Para o autor: 
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[...] isso não pode ser feito sem desafiar as formas atualmente dominantes de inter-

nacionalização, fortemente consolidada a favor do capital pelo próprio sistema edu-

cacional formal. De fato, da maneira como estão as coisas hoje, a principal função 

da educação formal é agir como um cão de guarda ex-officio e autoritário para in-

troduzir um conformismo generalizado em determinados modos de internacionaliza-

ção, de forma a subordiná-los às exigências da ordem estabelecida (Mészáros, 2005, 

p.55 grifos do autor) 

 

Todavia, um dos problemas do nosso país é ausência de políticas públicas para os su-

jeitos do campo, políticas que visem ―[...] romper com o processo de discriminação, para for-

talecer a identidade cultural negada aos diversos grupos que vivem no campo, e para garantir 

atendimento diferenciado ao que é diferente, mas que não deve ser desigual‖ (KOLLING, et 

al, 1999, p.49).  

Portanto, ao caracterizarmos as escolas no campo no município, veremos a resistên-

cia nos entrevistados em desenvolver uma educação no/do campo, justamente por não ter alte-

rado a postura dos educadores e a escola como um todo ―[...] trata-se de cultivar uma disposi-

ção e uma sensibilidade pedagógica de entrar em movimento‖ (CALDART, 2003a, p. 63, gri-

fo do autor).   

Nessa perspectiva, apresentaremos a seguir as trajetórias e conquistas na luta Por 

Uma Educação No/Do Campo, considerando os aspectos e as condições de ensino no Brasil e 

no Estado de Goiás.   
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2. A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO /NO/DO OU PARA O CAMPO   

 

  

Neste capítulo apresentar-se-á as perspectivas de diferentes autores que discutem a 

proposta da Educação no/do Campo. Revela uma breve contextualização das políticas educa-

cionais para o ensino no Campo no Brasil, algumas reflexões acerca de alguns programas im-

plementados para as escolas localizadas no campo, destacando sua missão e seus desafios 

frente às distintas realidades educacionais às quais estão inseridas, bem como a educação  

como um direito legítimo do indivíduo que reside no campo e a oferta de ensino sob esta pro-

posta no estado de Goiás. 

Portanto, o texto está organizado em quatro partes, sendo: a) o debate entre as pro-

postas de Educação no/do ou para o Campo; b) Educação no/do Campo e as Políticas Públi-

cas; c) Educação no/do Campo como direito do Cidadão; e, d) Educação no/do campo no es-

tado de Goiás.   

 

2.1 Educação No/Do ou Para o campo?    

 

A proposta Educação no/do campo passou a exercer forte influência nas pesquisas 

acadêmicas a partir do final dos anos 1990. Os autores como Arroyo (1999), Caldart (2000), 

Fernandes (2004), Leite (2003), Molina (2012) e Munarim (2010) têm trabalhado em suas 

pesquisas na busca por uma proposta de educação no campo, analisando diversas realidades, 

das quais os sujeitos envolvidos lutam pelos seus direitos e, em alguns casos desfrutam das 

conquistas alcançadas, tais como uma Educação do Campo que envolve o Ensino básico, téc-

nico profissional e superior, que devem ser voltados para a vida dos sujeitos do campo.   

Em contraste, existem relatos em pesquisas (dissertações, teses e artigos científicos), 

nas quais evidenciam escolas em condições precárias, com professores que não residem no 

campo, não possuem formação para isso e não compreendem a realidade das suas lutas, nem 

tampouco conhecem o que as comunidades do campo necessitam, além do descaso das políti-

cas educacionais, que não oferecem novas propostas curriculares voltadas para a comunidade 

do campo.    

O que seria afinal a proposta de uma educação no/do campo?  Seria atender somente 

os requisitos das especificidades do lugar? Ou uma educação que atenda a realidade e os an-

seios dos educandos?O campo tem que ser um lugar de atraso? Como é o ensino no/do campo 

na qual defendemos?     
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As questões elencadas surgem para levantar inquietações, pois, para que possamos 

buscar responder a tais indagações é necessário conhecer de qual Educação no/do Campo 

estamos nos reportando.        

 O vasto campo brasileiro é multicultural, pois é bastante rico, cheio de culturas e 

diversidades de sujeitos que, de alguma forma, mantêm uma relação com seu território. Sujei-

tos que possuem desejos, ambições e lutam para conquistar seus direitos sociais, entre eles 

uma educação que se identifique com sua comunidade, com o seu lugar de vida. Ademais, as 

discussões sobre no/do e para o campo nos sugere conhecer quais são os grupos que estão 

envolvidos e que tipo de educação os sujeitos requerem, ou a qual é o tipo de educação que 

lhe foram impostas ou negadas.       

 Entende-se que a Educação no Campo é um direito dos indivíduos que ai vivem, 

deve ser ofertada para assegurar aos alunos terem o direito ao acesso escolar. Contudo, é errô-

neo considerar que a escola é o único lugar de aprendizado, ao passo que a educação
8
 é um 

processo formativo no qual nos proporciona habilidades, competências, conteúdos científicos 

e artísticos, acesso ao saber cultural, eleva a dignidade humana e nos permite produzir conhe-

cimentos.  

Entretanto, podemos ter uma oferta de Educação do Campo e não necessariamente 

estar localizado no campo. Isso significa dizer que podemos encontrar escolas situadas em 

áreas urbanas e destinadas a atenderem comunidades residentes no campo. Uma Educação do 

Campo foi garantida pela lei nº 7.352/2010, que instituiu que a ―[...] escola do campo: aquela 

situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 

populações do campo‖ (BRASIL, 2010, p.1).    

                                             Mantém-se, neste instrumento legal que eleva a Educação do Campo à política de 

Estado, não só a demarcação das escolas do campo neste território, mas também a 

importante definição de que sua identidade não se dá somente por sua localização 

geográfica, se dá também pela identidade dos espaços de reprodução social, portan-

to, de vida e trabalho, dos sujeitos que acolhe em seus processos educativos, nos di-

ferentes níveis de escolarização ofertados. (MOLINA, SÁ, 2012, p 327)  

 

 O impulso para essa nova expressão Educação do Campo é resultado das lutas dos 

sujeitos que residem neste espaço, construída nas lutas e debates travados junto aos movimen-

tos sociais no campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que 

                                                 
8
 Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, to-

dos nós envolvemos pedaços da vida com  ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber,  

para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida  com a educação. Com uma ou com várias: 

educação? Educações. (BRANDÃO, 1985, p. 7) 
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reivindicam o direito de acesso à terra e conseqüentemente seus direitos sociais, dentre eles,  

uma educação voltada para as necessidades e especificidades dos povos do campo. A Educa-

ção do Campo ganhou destaque na I Conferência Nacional denominada ―Por uma Educação 

Básica no Campo‖, realizada em 1998 na cidade de Luziânia no estado de Goiás e passou a 

ser defendida com maior ênfase nos anos de 2002 e 2004 em Seminários Nacionais realizado 

em Brasília (CALDART, 2012).   

Constitui-se numa proposta de Educação do Campo, aquela que defende as particula-

ridades dos sujeitos, o seu modo de vida, voltada para o ensino do campo e, sobretudo, uma 

escola que saiba reconhecer e ajudar a fortalecer os povos do campo (CALDART, 2012). 

Populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores arte-

sanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhado-

res assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos 

e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural (BRASIL, 2010)
9
.    

 

Uma Educação do campo deve ser pautada e pensada de acordo com ―[...] o seu lu-

gar e com sua participação, vinculada à cultura e às necessidades humanas e sociais‖ (CAL-

DART, 2002, p.18).  Desta forma, a escola do campo se insere na perspectiva do ensino vi-

sando atender os anseios da classe trabalhadora, que venha, portanto, contribuir no processo 

de formação dos sujeitos valorizando os conhecimentos e as especificidades do local de mo-

radia. Além disso, a boa formação dos alunos ―[...] dependerá da forma pela qual a escola 

estiver conectada ao mundo do trabalho e as organizações políticas e culturais dos trabalhado-

res do campo‖ (MOLINA, SÁ, 2012, p.325).   

Para tanto, como condição para que uma unidade escolar seja considerada como ―Es-

cola do campo‖, esta deverá ser pensada a partir das necessidades dos modos de vida dos su-

jeitos, de maneira a contribuir para o respeito à sua cultura, modo de vida e garantia de melho-

res condições de existência nos respectivos territórios aos quais eles estiverem inseridos. ―O 

artigo 4º da Lei de ―Diretrizes Básicas das Escolas do Campo‖ estabelece que a ―[...] constru-

ção dos projetos político-pedagógicos das Escolas do Campo se constituirá um espaço público 

de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do traba-

lho‖ (BRASIL, 2002).   

Estamos entendendo por escola do campo aquela que trabalha os interesses, a políti-

ca, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, nas suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de 

permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologia na perspecti-

va do desenvolvimento social e econômico igualitário desta população. A identifica-

ção política e a inserção geográfica na própria realidade cultural do campo são con-

                                                 
9
 O Decreto nº 7.352 de 04/11/2010 define no Parágrafo 1º de seu Artigo 1º 
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dições fundamentais de sua implementação (FERNANDES, et al, 2004, p.53, grifo 

do autor).  

 

Partindo das prerrogativas apresentadas, a proposta da Educação do Campo deverá 

ser voltada à formação dos povos do campo, levando em consideração os saberes, práticas e 

culturas das comunidades que ai habitam. 

Numa visão de contraponto, Rossi (2014) aponta que a Educação para o campo deve 

ser um ensino destinado à formação profissional de jovens para exercerem funções voltadas 

para o sistema capitalista. O autor supracitado apresenta exemplos de Escolas para o Campo, 

a Escola Instituto Germinare e Escolas voltadas para o agronegócio gestadas pela Associação 

Brasileira do Agronegócio (ABAG), 
10

 criada em 1993 com objetivo de fortalecer a produção 

do agronegócio, pautado no ―desenvolvimento sustentável‖.   

Os docentes que são assimilados pelo programa cumprem a função de intelectual, no 

sentido gramsciano, na medida em que são os responsáveis pela elaboração dos pro-

jetos pedagógicos, desenvolvidos nas escolas a partir do tema gerador, material e 

formação fornecidos pela ABAG e produzidos por uma outra camada de intelectu-

ais, mais orgânica à associação e que atua fora do espaço escolar. Os docentes, dife-

rente dos intelectuais orgânicos que ocupam o posto de direção política da associa-

ção, cumprem o papel de difundir na realidade local a auto imagem do agronegócio, 

reproduzida no material pedagógico distribuído entre alunos. (LAMOSA, 2014, p.2).   

 

Os docentes tornam-se ―protagonistas‖ na reprodução da imagem do agronegócio, 

além disso, a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) dispõe de equipe pedagógica 

para formar o corpo docente das escolas do campo, com intuito de fortalecer e defender os 

interesses do agronegócio no país (LAMOSA, 2014).    

  Desta forma, as instituições alinhadas com o agronegócio buscam preparar os estu-

dantes apenas para se adequarem a um ambiente de trabalho técnico e competitivo, sendo pre-

parados para servirem de mão de obra barata para os empreendimentos capitalistas no campo. 

Caldart (2008, p.70) enfatiza que ―[...] as políticas educacionais brasileiras quando pensaram a 

especificidade da população trabalhadora do campo sempre o fizeram na perspectiva do ―pa-

ra‖; nem ―com‖ e muito menos ―dos‖ trabalhadores‖. Concomitantemente, Rossi (2014) colo-

ca ênfase de que estas instituições de ensino manipulam a classe trabalhadora docente, alunos 

e pais, que aceitam e acreditam que o agronegócio e o ―desenvolvimento sustentável‖ poderão 

caminhar juntos de forma harmônica.  

Acreditamos também que a educação deve ser projetada em sentido amplo e não 

apenas preparar para o trabalho, mas sim também formar para a vida, ou seja, trabalhar as 

                                                 
10

 A associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) foi criada em 1993 com objetivo de estabilizar a produção 

do agronegócio, pautado no desenvolvimento sustentável. Maiores informações podem ser encontradas em:< 

http://www.abag.com.br> Acesso em: Fevereiro de 2015. 
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demais esferas do desenvolvimento humano, como o artístico, o cultural, o científico, dentre 

outros. 

A seguir, apresenta-se um quadro distinguindo os aspectos centrais de uma proposta 

de Escola do Campo e para o Campo, baseadas nos princípios de autores como Rossi (2014), 

Caldart (2009), Arroyo (2009), Fernandes (2009) e demais autores que defendem e apresen-

tam tais descrições.    

   

Quadro 2- Educação no/do Campo e Educação Para o Campo 
PONTOS Educação no/do campo  Educação Para o Campo 

 

 

Características  

Assume um ensino voltado para as 

especificidades dos povos do cam-

po. Identifica e valoriza a cultura 

das comunidades que aí vivem.  

Busca um ensino excepcionalmente 

voltado para o mercado de trabalho.  

A proposta está atrelada à lógica do 

sistema capitalista. 

 

 

Currículo  

Contempla a diversidade dos sujei-

tos, sua luta e seu trabalho, ade-

quando o currículo para o seu dia-a- 

dia. 

Baseia-se em currículo voltado para 

o trabalho empresarial. Está associ-

ado aos interesses da classe domi-

nante. O ensino passa a ser imposto 

numa perspectiva ―profissionalizan-

te‖., com os  conteúdos sendo ―de-

positados‖ de maneira a-crítica.    

 

 

Desenvolvimento Agrário  

Produções diversificadas em peque-

nas propriedades. As atividades 

econômicas são desempenhadas por 

membros da mesma família.   

Acredita na competitividade no 

mercado externo, contribuindo para 

a exportação. Investimentos nas 

cadeias produtivas e nas monocultu-

ras mecanizadas e com a utilização 

de insumos químicos. 

 

 

 

Políticas Educacionais  

As políticas públicas são voltadas 

para os sujeitos do campo. Identifi-

ca, valoriza resgata as lutas e o 

trabalho do homem do campo. A 

educação básica e voltada para as 

especificidades do lugar como, a 

criação das escolas com a pedago-

gia da alternância. Além disso, cria 

possibilidades para cursos superio-

res e cursos profissionalizante (SA-

BERES DA TERRA. PRONERA, 

PRONACAMPO)  

Baseia-se na formação de intelectu-

ais do agronegócio. Cria programas 

como: Agronegócios nas escolas e 

Projetos do agronegócio sustentá-

vel.  

Fonte: Adaptado de ROSSI (2014, p.63-64). Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

Diante das informações expostas no quadro 2, evidencia-se que uma Educação no 

significa no lugar na qual os sujeitos vivem, o do refere-se a uma educação pensada no lugar 

das comunidades e suas especificidades, enquanto que para o campo é uma educação pensada 

de fora pelo e para o sistema capitalista, procurando fazer com que as escolas funcionam co-

mo verdadeiras  ―fábricas‖ (ROSSI, 2014).      

 A partir destas considerações, fica evidente que o modelo de escola para o campo 

segue um padrão educacional em sintonia com os ditames do poder do capital, de forma que 
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essa educação é atrativa para os sujeitos envolvidos, pois é colocada de forma que os indiví-

duos vislumbrem que  futuramente  terão possibilidades de serem líderes do seu próprio negó-

cio no campo nos moldes da agricultura capitalista. Por outro lado, uma Educação no/do 

campo propõe uma educação voltada para a comunidade que luta e que possuem uma relação 

com o trabalho e a vida na terra, um lado no qual há ―[...] milhares de trabalhadores/as que 

lutam pela terra, pela educação, por condições de vida digna que resistam a esse processo per-

verso e altamente nocivo‖ (ROSSI, 2014, p.33).  

 

E há um detalhe muito importante no entendimento da Educação do Campo: o cam-

po não é qualquer particularidade, nem uma particularidade menor. Ela diz respeito 

a uma boa parte da população do país; se refere a processos produtivos que são a ba-

se de sustentação da vida humana, em qualquer país. Não é possível pensar um pro-

jeto de país, de nação, sem pensar um projeto de campo, um lugar social para seus 

sujeitos concretos, para seus processos produtivos, de trabalho, de cultura, de educa-

ção (CALDART, 2008, p. 72).  

 

Conforme demonstra Caldart (2008), são necessárias políticas públicas efetivas que 

atendam às demandas dos sujeitos que residem no campo, mas tendo em vista a heterogenei-

dade cultural e social existente na realidade brasileira, para que ocorra de fato Uma Educação 

do Campo. A educação do/no campo vem se materializando como resultado das lutas encam-

padas pelos movimentos sociais por uma educação que instigue os currículos pedagógicos a 

correlacionar os eventos ―[...] econômicos, políticos, culturais, como formadores do ser hu-

mano e, portanto, constituintes de um projeto de educação emancipatória, onde quer que ela 

aconteça inclusive na escola‖ (CALDART, 2008, p. 79).  

 

2.2 Educação no/do Campo e as Políticas Públicas     

 

Para Michel Foucault (1979), as pessoas fazem políticas diariamente, na medida em 

que precisam decidir os interesses dos grupos, assim os mesmos criam estratégias para a cria-

ção de programas públicos que sejam favoráveis a classe.  Ao se aplicar nas políticas educaci-

onais o foco é mais específico, que em geral se aplica às questões escolares.   

A política educacional pode mudar de acordo com as necessidades e realidades espe-

cíficas, medidas educacionais podem surgir por demandas da população ―[...] ela se revela em 

cada época histórica, em cada contexto, em cada momento dado da organização dos seres 

humanos‖ (MARTINS, 1993, p.08). 

[...] pode-se afirmar que um setor ou uma política pública para um setor, constitui-se 

a partir de uma questão que se torna socialmente problematizada. A partir de um 

problema que passa a ser discutido amplamente pela sociedade, exigindo a atuação 

do Estado (AZEVEDO, 1997, p.61).  
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Nesse sentido, as atuações do Estado dizem respeito às decisões do Governo que têm 

existência no ambiente escolar, suas decisões envolvem toda a prática social da educação que 

―[...] é organizada, orientada e viabilizada, sendo que a gestão da educação está intimamente 

ligada às políticas públicas no campo educacional, pois a gestão transforma metas e objetivos 

educacionais em ações, dando aspectos concretos às direções traçadas pelas políticas‖ (BOR-

DIGNON, GRACINDO, 2001, p.147).       

 Para a sociedade, as políticas públicas são de extrema importância para o desenvol-

vimento da mesma. Estas são oriundas da ação do Estado que ocorrem de acordo com o pla-

nejamento da sociedade. Para Shiroma (2004), as políticas podem ser vista como estratégicas, 

na ―[...] importância das políticas públicas de caráter social – saúde, em educação, cultura, 

previdência, seguridade, informação, habitação, defesa do consumidor – para o Estado capita-

lista‖ (SHIROMA, 2004, p.8).         

 As políticas públicas surgem a partir de problemas ou questões que são detectados, 

analisados, discutidos e formulados socialmente, problematizando o tema em foco. Para que 

as políticas públicas se concretizem, é necessária a ação do Estado, pois o mesmo precisa in-

tervir como agente coordenador do processo da solução do problema ou da questão levantada. 

No final do século XX vivenciamos anos decisivos nas políticas públicas educacionais. Ao 

longo desses anos foram sendo introduzidas mudanças na administração dos sistemas de ensi-

no nos âmbitos municipal, estadual e federal, justificadas pelas necessidades de respostas e 

soluções para os problemas de insuficiência no atendimento por parte do poder público 

(OLIVEIRA, 2001).         

 Comumente nos anos de 1990, os movimentos sociais de luta pela terra e pela refor-

ma agrária no campo lograram algumas conquistas para a educação básica destinada aos po-

vos do campo no Brasil. Assim, esta oferta educacional tem sido conquistada mais por ação 

dos movimentos sociais dos trabalhadores do que pela ação ―espontânea‖ e deliberada do Es-

tado. Os conflitos agrários e a atuação dos diversos movimentos sociais trouxeram à tona a 

discussão de uma proposta educacional voltada para o campo.     

 Um importante acontecimento foi a primeira Conferência Nacional de Educação rea-

lizada pela Associação Brasileira de Educação e ocorrida em 1927. ―Os conferencistas apre-

sentaram a preocupação com a ruralização do ensino, assunto que a nosso ver também se 

apresentava como uma das formas de garantir a nacionalização e a moralização dos costumes‖ 

(FERREIRA, 1993, p.32).          

 Em meados da década 1940, as discussões acerca da educação que ocorria no campo 
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brasileiro, foram desencadeadas pelo elevado índice de analfabetismo que acometia, predomi-

nantemente, os habitantes das áreas rurais e que estavam preocupados com uma possível ―[...] 

redução da produção agrícola em função da escassez da mão de obra provocada por movi-

mentos migratórios internos e a necessidade de uma uniformidade sócio-cultural da nação‖ 

(LEITE, 1999, p. 31).   

 Na mesma década, por influências de políticas emanadas dos Estados Unidos, surgiu 

no Brasil a Comissão Brasileira - Americana de Educação das populações rurais – CEBAR. O 

programa buscou implantar projetos educacionais tais como cursos para os agricultores fami-

liares  e treinamento pedagógico para os professores (ROSSI, 2014).   

 Tais recomendações estavam presentes, inclusive, na  Constituição Federal de 1946, 

no artigo 168, que estabelecia que ―[...] empresas industriais, comerciais e agrícolas [...] são 

obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes [...]‖. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 4024, de 1961, no Titulo III, art. 

32, previa que: 

Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias para as crianças 

residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a frequência às escolas mais próxi-

mas, ou propiciar a instalação e funcionamento de escolas públicas em suas proprie-

dades (BRASIL, 1961, p.1).   
 

 Na década de 1960 a educação se consolidou para atender as necessidades da eco-

nomia, buscando a formação de trabalhadores técnicos, no caso mão de obra semiqualificada 

e barata para as indústrias. Esta proposta estava totalmente voltada para atender aos interesses 

das classes dominantes, resultando numa forte migração do campo para a cidade, o que resul-

tou no fechamento de muitas escolas situadas no campo, em parte também devido à visão 

economicista e neoliberal de reduzir custos fechando unidades escolares. Assim, as escolas 

não se tornaram uma instituição democrática, na verdade, a educação esteve submetida a uma 

visão de mundo economicista, incumbida apenas de preparar mão de obra, de preferência ba-

rata, para a economia (CASTRO, 2003).         

 Contudo, algumas conquistas em prol do bem estar da população rural ocorreram por 

meio dos movimentos sociais no campo. Assim, tomamos como marco que as políticas edu-

cacionais para as populações do campo, iniciaram-se no final da década de 1980 em trânsito 

para os anos 1990, mantiveram as características e os traços da educação rural, associada à 

política de ação do Governo Federal e às reformulações da política agrária e agrícola brasilei-

ra. Assim, a questão educacional no campo surgiu ―[...] tardiamente e não institucionalizada 

pelo Estado‖ (BRASIL, 2004, p. 7).              
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A década de 1990 pode ser considerada como um marco para as formulações de polí-

ticas públicas no Brasil voltado para os agricultores e outros sujeitos do campo. Ao longo 

desses anos, foram sendo introduzidas mudanças no sistema de ensino, que surgiram pela ne-

cessidade e soluções para o ―[...] atendimento, por parte do poder público, da universalização 

da educação básica e, conseqüentemente, das novas demandas econômicas no contexto da 

reestruturação capitalista‖, (OLIVEIRA, 2001, p.105).  

De acordo com Canezin e Loureiro (1994, p.84) ―[...] a preocupação e a iniciativa em 

termos de educação rural nasceram ao mesmo tempo em que nasceu a orientação governa-

mental‖. Assim, é apropriado ressaltar o Art. 28 da LDB lei da LDB – Lei Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, a proposta de uma organização curricular diferenciada para as escolas 

situadas no campo. Segundo Saviani (2000, p. 172), Art. 28 da LDB – Lei Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96),  os sistemas de ensino deveriam promover adapta-

ções necessárias à vida no campo.     

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promo-

verão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e inte-

resses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.   
   

A educação das populações que vivem no campo deve compreender as realidades 

dos sujeitos, visando transformá-las a partir do seu lugar de vivência, sendo que o tipo de 

educação ofertado a essas populações deve defender e valorizar seu modo de vida e de traba-

lho. ―Na perspectiva das classes subalternas, em especial dos trabalhadores, a educação é an-

tes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e apropriação do saber social‖, 

(GRZYBOWSKY , 1996, p.51).       

 Os movimentos sociais no campo contribuíram com a luta por uma escola do campo. 

O objetivo para o movimento foi ―[...] de organizar e articular por dentro de sua organicidade 

essa mobilização, produzir uma proposta pedagógica específica para as escolas conquistadas, 

e formar educadoras e educadores capazes de trabalhar nessa perspectiva‖ (CALDART, 

2003a, p.22).          

 A realização do I Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma 

Agrária (ENERA) que ocorreu em 1997, na Universidade de Brasília (UNB), exerceu um pa-

pel importante na trajetória dos movimentos em defesa da educação do campo. Além disso, 

ocorreu em 1998, um acontecimento de extrema relevância para a educação do campo, a Con-
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ferência Nacional por uma Educação Básica do Campo que aconteceu em Luziânia, GO. A 

Conferência, promovida em nível nacional pelo MST e por outras entidades como a Confe-

rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), UNB, Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), "[...] foi preparada nos estados através de encontros que reuniram os principais 

sujeitos de práticas e de preocupações relacionadas à educação básica do campo‖. A confe-

rência teve a participação dos educadores do campo (ARROYO 1999, p. 38) e anunciou: 

 

Nos relatos apresentados pelos estados ficou claro que há uma grande potencialidade 

neste trabalho que iniciamos, mas que ainda temos um grande desafio em relação à 

mobilização do povo pelo seu direito à educação, e também à sensibilização do con-

junto da sociedade para implementação de políticas públicas voltadas a esta questão 

específica. A relação com o Estado é também um dos nós que enfrentamos em nos-

sas diversas práticas. (ARROYO 1999, p. 39).   

 

A partir do ENERA e da Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 

a população que reside e trabalha no campo passou a ter algumas conquistas no âmbito edu-

cacional, como a criação de programas governamentais, como o Programa Nacional de Edu-

cação na Reforma Agrária (PRONERA), Saberes da Terra, Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo – Pro-Campo e o Programa Escola Ativa. 

O programa PRONERA é resultado das reivindicações e demanda dos movimentos 

sociais e hoje vem possibilitando avanços e melhorias no processo de alfabetização e escolari-

zação de assentados pelo Brasil. De acordo com Freitas (2011), o programa oferta cursos de 

graduação como: Letras, Agronomia, Licenciatura em História, Educação em Artes, Licencia-

tura em Ciências Sociais, Geografia, Veterinária, Veterinária, Ciências Agrárias, Licenciatura 

em Educação do Campo, Especialização em Educação do Campo e Especialização em Educa-

ção de Jovens e Adultos (EJA). 

O PRONERA é resultado dos movimentos sociais, uma política de Educação do 

Campo que visa fortalecer o meio rural. O Programa possui inúmeros objetivos entre os quais 

são:   

[...] fortalecer a educação nos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária, esti-

mulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, 

utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista 

contribuir para o desenvolvimento rural sustentável (INCRA, 2001, p. 12). 

 

              Além da educação superior, o programa busca alfabetizar e oferecer formação e Edu-

cação Fundamental a jovens e adultos, desenvolver a escolarização e formação de monitores 

para atuar na promoção da educação nos projetos de assentamento. A Tabela 4 apresenta que 

o programa vem conquistando diversas modalidades de ensino, oferecendo formação continu-
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ada e escolarização média e superior aos educadores/as de jovens e adultos (EJA) do ensino 

fundamental nos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária, além da oferta também de 

escolarização e formação técnico-profissional. Cabe lembrar que também há a produção e 

edição de materiais didático-pedagógicos necessários à consecução dos objetivos do progra-

ma.  

Tabela 4- Matrículas no PRONERA- 2003-2010 

Modalidade ANO 

2003 

ANO 

2004 

ANO 

2005 

ANO 

2006 

ANO 

2007 

ANO 

2008 

ANO 

2009 

ANO 

2010 

EJA 60.135 52.202  66.743  45.258  46.341  17.019  13.599  13.119 

Nível Mé-

dio 

 2.092  3.216   5.436   5.229   5.523   4.445   3.101  13.119 

Nível Supe-

rior 

 1.053  1.307   2.097   2.471   2.489   2.506   2.034   1.703 

Residência 

Agrária 

    0     0    300    295       276     40     40   2.222 

Total 63.280 56.725 74.576 53.253 54.989 24.010 18.774 20.094 

Fonte: Pronera/Incra, 2010  apud,  FREITAS, H.C.A, 2011. 

 

 O PRONERA atende jovem e adultos moradores de Projetos de Assentamentos da 

Reforma Agrária criados pelo INCRA ou por Órgãos Estaduais de Terras, desde que haja par-

ceria formal entre o INCRA e esses órgãos (INCRA, 2001).   

Desde sua criação, programa alfabetizou quase 110 mil assentados ou acampados, no 

período de 1998-2002. Para fazer parte dos projetos é necessário atender alguns requisitos, 

como possuir moradia no assentamento e ser analfabeto e/ou não ter concluído as séries inici-

ais (de 1ª a 4ª série). Os educadores ou monitores são indicados pelas lideranças dos movi-

mentos sociais e da comunidade e devem ter um grau de escolarização mais elevado (INCRA, 

2001).   

O ―ProJovem Campo – Saberes da Terra‖ surgiu  como projeto piloto em 2005 e foi 

efetivado em 2008. Está vinculado ao Ministério da Educação pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). É um programa de escolarização de jo-

vens agricultores em nível fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Além de trabalhadores e jovens do campo, o programa atende as comunidades ribeirinhas, 

quilombolas, indígenas e assentamentos (FREITAS, 2011).    

O referido programa possui metas visando aumentar a permanência dos jovens no 

campo e pretende elevar a escolaridades destes. É de responsabilidade do ProJovem Campo, a 

formação continuada dos professores ou educadores, zelar pelos materiais pedagógicos, in-

centivar a participação dos jovens em fóruns e debates, fornecer o acompanhamento de fre-

quência dos estudantes e demais ações necessárias ao desenvolvimento local do Programa. 
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Outra característica do PROJOVEM CAMPO é a formação profissional em regime 

de alternância entre períodos de tempo-escola e tempo comunidade, a fim de suprir as neces-

sidades dos jovens trabalhadores do campo, que apresentam particularidades e necessidades 

distintas dos discentes residentes na cidade. Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidades (TC) 

―[...] significa que o tempo espaço/espaço regular acontece um período na escola e outro no 

local de moradia/e ou trabalho dos estudantes‖ (ANTUNES-ROCHA, MARTINS, 2012, 

p.21).   

A educação no formato de alternância surgiu a partir das experiências desenvolvidas 

no PRONERA. Nessa nova proposta de educação para o campo, os educadores e monitores 

puderam e poderão se qualificar em períodos trimensais/ou semestrais.  Ademais, nas univer-

sidades que implantaram cursos para a Educação do Campo, estes foram organizados no mo-

delo de alternância, criando uma matriz curricular específica para o TE/TC.  

Atualmente a formação em alternância tem sido adotada por família agrícola, for-

mando os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs) 
11

. ―A alternância é 

uma pedagogia em construção permanente‖ (ANTUNES-ROCHA, MARTINS, 2012, p.21).                      

 O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(PROCAMPO) é um programa que tem como principal meta oferecer a formação inicial dos 

docentes que atuam no campo nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, com o 

intuito de expandir a oferta de Educação Básica nas áreas rurais (BRASIL, 2009). 

O PROCAMPO tem sido ofertado em Universidades que se comprometem em im-

plantar cursos de licenciaturas voltadas para educadores do campo. Atualmente, tais cursos 

são ofertados em um total de 33 Universidades nos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Ba-

hia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Pi-

auí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. O pro-

grama tornou-se público pelo MEC em 2008 e seu objetivo é apoiar a implementação de cur-

sos regulares de Licenciatura em Educação do Campo nas Instituições Públicas de Ensino 

Superior de todo o país (BRASIL/2008).   

                                                 
11

 O CEFFAs nasceu em 1935, no interior da França, por um grupo de agricultores e pessoas oriundas de várias 

experiências de organizações sociais, que se reuniram, na época, nas chamadas Maisons Familiales Rurales 

(Casa Familiares Rurais) para oferecer aos filhos, uma formação diferenciada. A experiência na França foi 

expandida para o resto do mundo e dados revelam que, atualmente, os Centros Familiares de Formação por 

Alternância, estão presentes nos cinco continentes, em mais de 40 países, somando aproximadamente 1400 

centros educativos. Maiores informações podem ser encontradas em:< 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12819&Itemid= > 

Acesso em: Fevereiro 2015. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12819&Itemid=
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A licenciatura em Educação do Campo é um curso de graduação que habilita profis-

sionais para o cargo docente nas escolas de educação básica que tem o ensino voltado para as 

populações do campo. A matriz curricular é ofertada no modelo do regime de alternância em 

TE /TC. O programa pretende formar os educadores ―[...] como sujeito capaz de propor e im-

plementar as transformações político-pedagógicas  necessárias à rede de escolas que hoje 

atendam à população que trabalha e vive no e do campo‖ (MOLINA,SÁ, 2012, p.467).   

Os cursos de formação dos professores do Campo proporcionaram estudos nas pro-

postas pedagógicas, reafirmando que os movimentos sociais conquistaram uma formação do-

cente voltada para o reconhecimento de seus povos e conseqüentemente a mudanças nos cur-

rículos de formação, exigindo cursos que possam intensificar o processo de ensino-

aprendizagem dos saberes da terra, as experiências e lutas sociais dos povos dos campos.     

 Além dos programas citados o país conta com o programa Escola Ativa, criado pelo 

Ministério da Educação MEC em 1997 e, atualmente conta com a parceria da Coordenação 

Geral de Educação do Campo (SECAD), possui o objetivo de aperfeiçoar as atividades de-

senvolvidas nas classes multisseriadas. O programa atende escolas nas Regiões Norte, Nor-

deste e Centro Oeste. De acordo com D‘Agostini et al, (2012, p.315), a Escola ativa atende: 

[...] às salas multisseriadas, ou escolas pequenas, em locais de difícil acesso e conta 

com baixa densidade populacional; com apenas um professor, todas as séries estu-

dam juntas numa mesma sala de aula. Elas representaram em 2011 mais de 50% das 

escolas do campo. Somam no Brasil 51 mil escolas com classes multisseriadas, loca-

lizadas principalmente no campo. Foram, ao todo, 3.106, dos 5.565 municípios bra-

sileiros, a aderirem ao Programa Escola Ativa, por meio do Plano de Desenvolvi-

mento da Educação (PDE), em 2008. 

 

De acordo com o Projeto Base da Escola Ativa (2010), o programa se propõe em va-

lorizar os profissionais da educação, realizar acompanhamentos pedagógicos, reconhecer e 

valorizar as características do meio rural, oferecendo recursos pedagógicos para as escolas 

envolvidas.  

  As políticas públicas para a Educação do Campo estão vinculadas e pautadas no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e no Ministério da Educação (MEC), eviden-

ciando a inclusão das políticas educacionais voltadas para o campo nas instituições públicas 

(OLIVEIRA, CAMPOS, 2012). 

 A implementação de cada programa é estabelecida em editais divulgados pelo Mi-

nistério da Educação. Nestes editais constam alguns requisitos que os estados e municípios 

devem atender a aderirem aos mesmos, como: a elaboração dos projetos para os sujeitos en-

volvidos, número de participantes que sejam sujeitos da agricultura familiar, comprovar a 
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disponibilidades da equipe pedagógica envolvida no projeto, além das especificidades conti-

das especificamente em cada edital lançado.    

Apesar de trazerem avanços inegáveis, os programas apresentados possuem muitos 

limites em sua operacionalização.  

[...] pois,  mesmo que o PRONERA tenha progredido, ainda há muito outros ele-

mentos que são impeditivos ou dificultadores dessa lógica. Um exemplo disso pode 

ser observado na concepção de parceria apresentada pelos sujeitos ―educadores/as, 

educandos/as, professores universitários‖ , quando apontam como grandes parceiros 

apenas as instituições públicas de educação, tendo dificuldades de avançar em ter-

mos de novas relações não-governamentais com o Estado. [...] Podemos dizer que há 

flexibilização na participação das parcerias e que a gestão compartilhada depende de 

cada parceiro, a forma de envolvimento e a forma da participação de cada sujeito  

(ANDRADE; DI PIERRO, 2004, p. 97-98).    

 

Acreditamos que as políticas educacionais devem contribuir para ofertar uma educa-

ção de qualidade e para tal, é necessário atender às diferenças entre as classes sociais visando 

a fazer frente às necessidades mais prementes da população.  

Por se tratar dos contextos históricos das comunidades do campo, é relevante acres-

centar que, em geral, os programas educacionais voltados para a Educação do Campo são 

políticas instituídas pela Pedagogia do Movimento Sem Terra, na qual o educador está dire-

tamente envolvido na dinâmica e luta dos povos.  

 [...] o MST tem uma pedagogia, quer dizer, tem uma práxis (prática e teoria combi-

nadas) de como se educam as pessoas, de como se faz a formação humana. Movi-

mento Sem Terra é o jeito através do qual o Movimento vem, historicamente, for-

mando o sujeito social de nome Sem Terra, e educando no dia a dia as pessoas que 

dele fazem parte. E o princípio educativo principal desta pedagogia é o próprio mo-

vimento, movimento que junta diversas pedagogias, e de modo especial junta a pe-

dagogia da luta social com a pedagogia da terra e a pedagogia da história, cada uma 

ajudando a produzir traços em nossa identidade, mística, projeto. (CALDART, 

2003b, p. 51).  

 

 Portanto, os Programas para Educação no/do Campo vem atendendo diferentes regi-

ões e localidades do Brasil, enquanto que no Município de Jataí, o PRONERA vem sendo 

implantado via INCRA em alguns assentamentos rurais, embora seja apenas com a proposta 

de alfabetização dos jovens e adultos destes locais. Outro programa que fez parte do municí-

pio foi a Escola Ativa, implantado em algumas escolas localizadas no campo em 2012, porém 

de acordo com dois gestores entrevistados, a proposta da Escola Ativa não condizia com a 

realidade da educação do município, o qual gerou transtornos durante sua efetivação, e, por-

tanto, o programa foi desvinculado das escolas.  

Segundo Nascimento (2005) é preciso repensar os programas educacionais para as 

escolas localizadas no campo, enfatiza que a Escola ativa:   
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[...]é uma cópia de uma experiência colombiana que fora pensado por teóricos norte-

americanos para minimizar a problemática da educação rural. Na verdade, a Escola 

Ativa atinge o 1º ciclo do Ensino Fundamental em salas multiseriadas. Diz-se ser 

uma experiência para a educação rural no estado de Goiás o que comprova a falta de 

compreensão por parte da SEE que não conhece a realidade do Meio Rural. A Esco-

la Ativa é financiada pelo Banco Mundial e pelo BID, enquanto experiências como: 

a Escola Família Agrícola (Goiás, Orizona e Uirapuru), a escola itinerante do MST 

(acampamentos do movimento) e as escolas quilombolas sofrem para conseguir fun-

cionar, pois são escolas que apresentam características diferenciadas e que não se 

enquadram no discurso governamental. (NASCIMENTO, 2005, p. 116). 

 

Todavia, a identidade da escola do campo deve ser definida a partir dos sujeitos a 

quem se destina. Portanto, os programas e políticas públicas para o campo devem ser oferta-

dos de modo que venham a contribuir para tal missão, ao envolver todos os sujeitos do cam-

po, garantindo a alfabetização e educação fundamental, média, superior e profissional de jo-

vens e adultos. Para tanto, os Programas Nacionais de Educação do Campo, podem ser vistos 

como uma conquista dos trabalhadores que aí residem.  ―É experiência de quem conquista 

algo com luta não precisa ficar a vida toda agradecendo favor‖ (CALDART, 2000, p.53).    

 

2.3 A Educação no/do Campo como Direito do Cidadão  

    

  Qual é a realidade educacional dos povos do campo? Temos uma Educação no/do 

campo que valoriza os sujeitos que aí vivem?  Como são e quais as ações que estão sendo 

implementadas para estes?  Por quê ainda temos uma Educação precária em muitas áreas ru-

rais e urbanas no nosso país? 

Nosso país viveu por séculos como colônia de exploração e, embora sejamos um país 

politicamente independente, continuamos sendo uma população subordinada aos ditames de 

classes dominantes seja em escala nacional ou mesmo global. Além disso, as poucas políticas 

públicas existentes não têm sido suficientes e deixam muito a desejar, fazendo com que boa 

parte das populações que dependem dos serviços públicos, vem sendo excluída dos seus direi-

tos, como a oferta de escolas para todos. 

Em contrapartida, Haddad (2012), que ocupou o cargo de Ministro da Educação no 

período de 2005 a 2012, enfatiza que nos últimos 30 anos tivemos uma ampliação na garantia 

e no acesso ao ensino público, porém, ainda falta muito para avançar em termos de qualidade 

e universalização da educação. Todavia, para o autor supracitado é necessário uma educação 

que possa contemplar quatro pontos essenciais: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade 

e adaptabilidade, conforme o Quadro 3.   
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Quadro 3- Direito à Educação 

DIREITO À EDUCAÇÃO 
 

Disponibilidade 

Uma educação à disposição de todas as populações, sendo a obrigação do Estado brasi-

leiro garantir em primeira instância o ensino fundamental a todos.  

Acessibilidade  

Acesso à educação, garantindo os direitos de todos, sem qualquer discriminação   

 

Aceitabilidade 

O Estado deve garantir a todas as escolas ajustes, para um ensino de qualidade e acei-

tável para pais e alunos. 

Adaptabilidade 

As escolas devem se adaptar a realidade dos alunos, uma educação que contemple a 

diversidade dos alunos como sua cultura, costumes, religião.  
Fonte: Haddad (2012, p.219). Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

O direito à Educação pressupõe um ensino que garanta oportunidade para todos, ―[...] 

ao mesmo tempo, desfrutem de um ensino de alta qualidade, independentemente de sua ori-

gem étnica, racial, social ou geográfica‖ (HADDAD, 2012, p. 219). 

Contudo, o que temos visto é uma oferta de ensino de modo desigual, o campo apre-

senta perdas acentuadas de escolas nos últimos decênios, em virtude da ausência e/ou ineficá-

cia das políticas para a população do campo, colocando desigualdades nas modalidades de 

ensino, quando comparados com a cidade, conforme apresenta Haddad (2012, p.219): 

 

[...] a análise das matrículas mostra que nas escolas rurais, para cada duas vagas nos 

anos iniciais do ensino fundamental, existe apenas uma nos anos finais (50%). E es-

sa proporção se acentua ainda mais quando se comparam as séries finais do ensino 

fundamental com as vagas dos anos iniciais do ensino médio: seis vagas para uma 

(17%). Já nas regiões urbanas, a taxa é de quatro vagas nas séries iniciais, três nas 

finais (75%) e duas no ensino médio (50%).  

 

Estes dados apresentados por Haddad (2012) indicam que a população residente do 

campo tende a parar de estudar ao longo do ensino básico (fundamental e médio) ou talvez 

isso demonstre a migração desta população para a cidade, já que os números de matrículas nas 

escolas rurais tendem a diminuir na medida em que terminam o ensino fundamental e iniciam 

e finalizam o ensino médio. 

As escolas localizadas na zona rural, em geral, não conseguem oferecer as mesmas 

condições das escolas da cidade, pois não há investimentos e valorização por parte do poder 

público na educação em áreas rurais, além disso, a maioria das unidades escolares está locali-

zada em locais de difícil acesso, sendo, portanto, uma justificativa para o baixo atendimento 

no da oferta de ensino no campo, conforme nos informa a Tabela 5.   
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Tabela 5 -Taxas de atendimento escolar no campo brasileiro- 2010 

Etapas e modalidades de Ensino                            Taxa  (%) 

Educação Infantil-Creche                          6,63% 

Educação Infantil-Pré-Escola                          67,30% 

Ensino Fundamental                          86,40% 

Ensino Médio                           15,50% 

EJA Fundamental                            4,30% 

EJA  Médio                            2,64% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE/2010 e Inep/2010. 

 

As taxas de atendimentos são baixas em relação à da educação de nível médio e EJA. 

Segundo o Anuário de Educação/2012, a oferta educacional é menor no campo devido os ele-

vados custos gerados nos cofres públicos, situação que vem comprometendo inúmeras escolas 

do nosso país e, por extensão, a educação para estas populações.   

Em pesquisa realizada em 2014 pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais e do 

Agronegócio (CNA) e Observatório de Desproteções Sociais no Campo, no Brasil há inúme-

ras escolas que se encontram em precárias condições e baixos níveis de rendimento escolar e, 

portanto, são chamadas de ―Escolas esquecidas‖. A base da pesquisa esteve pautada em in-

formações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e 

no Censo Escolar de 2012, que indicou 508 escolas sem infraestrutura no país, nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as macrorregiões que apresentam as piores condições 

estruturais para a educação pública. 

De acordo com Censo Escolar 2012 Inep/MEC, entre as escolas localizadas no cam-

po; 88,5% das escolas não possuem bibliotecas; 61,3% não possuem computadores; 52,2% 

não possuem aparelhos de TV; 51,1% não possuem videocassete e/ou DVD; 18,1% não pos-

suem água filtrada para consumo; 13,7% não possuem energia elétrica; 14,7% não possuem 

esgoto sanitário.  

Todavia, garantir educação de qualidade a todos os cidadãos é um dever do Estado 

brasileiro e, estamos assistindo há tempos o descaso das autoridades governamentais, condi-

ções presente no Brasil e em outros países latino-americanos, como apresentado em pesquisas 

realizadas por Nuñez (2008), indicando que as populações rurais são marginalizadas por rece-

berem prestações de serviços educacionais inadequados em relação à educação urbana. Além 

disso, o ensino ofertado nas áreas rurais, em geral, é pautado em concepções pedagógicas que 

têm como parâmetros a realidade urbana, condições que afetam o processo de ensino e apren-

dizagem dos sujeitos do campo, não sendo adequado a estes. Portanto, é necessário resgatar a 
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riqueza dos conhecimentos práticos e sociais dos povos do campo e correlacionar com a edu-

cação formal. O autor enfatiza que as escolas rurais: 

 

 [...] cuales enseñan generalmente saberes universales descontexualizados de la rea-

lidad y especificidades socioculturales inmediatas. La escuela y la familia campesi-

nas son actores sordos en la enseñanza de sus mundos de vida. La posibilidad que 

genera la reconstrucción de las prácticas sociales campesinas desde la perspectiva de 

sus actores locales -dentro de sus códigos culturales- representa una oportunidad pa-

ra acercar a los usuarios y ofertantes de saberes, hecho que se puede traslucir en el 

ofrecimiento de una educación rural más realista e impregnada del olor de la tierra, 

(NÚÑEZ, 2008 p.49).       

 

 

Núñez (2008) tece críticas sobre o modo do ensino nas escolas no campo, por apre-

sentarem aulas descontextualizadas em relação à realidade sociocultural dos sujeitos do Cam-

po. Esse debate não está presente apenas nos países subdesenvolvidos. Roberts e Cuervo 

(2015) analisaram artigos científicos publicados por autores australianos, pesquisadores que 

investigaram a oferta educacional nas áreas rurais da Austrália. A pesquisa apresentada desta-

ca preocupações para com as populações rurais, pois a atual configuração econômica vem 

sendo responsável pela migração dos jovens para as cidades. Além disso, as escolas estão 

sofrendo impactos políticos e econômicos, sendo necessário pensar em atividades rurais que 

gerem renda para estas comunidades e que assim possam preservar suas identidades e seus 

modos de vida.   

  Desta maneira, para Roberts e Cuervo (2015 p.3-4)     
 

Often within the assumptions of rural education is the idea of the rural as a distant 

entity and hence free from excessive bureaucratic oversight. This in turn provides a 

degree of freedom from neoliberal governance technologies. However this is prob-

lematic because thinking of the rural as outside these technologies risks falling back 

into romantic or deficient notions of the rural, while overlooking the real issues, in-

cluding what knowledge is best situated to respond to the need of its people and 

communities. 

 

  A partir das pesquisas defendidas por Núñez (2008) e Roberts e Cuervo (2015), fica 

evidente que as escolas rurais em vários países do mundo estão sendo desvalorizadas em rela-

ção ao mundo urbano, que hoje vem crescendo muito no mundo. Hoje, é necessário respeitar 

e valorizar os saberes dos sujeitos do campo, propiciando uma educação que se envolva nas 

lutas sociais e respeite as particularidades dos povos do campo.  

Arroyo (2009) chama a atenção para a necessidade de uma pedagogia articulada aos 

direitos dos povos do campo, uma educação conquistada pelos movimentos sociais que é mais 

exigente, que coloca valores à formação humana. Portanto, a autora defende uma escola que 

possa reconhecer todos os indivíduos, que valorize as diversidades.  E por quê educar os agri-
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cultores familiares e trabalhadores do campo? ―Porque são sujeitos de direitos. Os direitos que 

estão aqui destacados nas paredes, destacados nas músicas, nas bandeiras, na mística: terra, 

justiça, igualdade, liberdade, trabalho e dignidade, saúde, educação...‖ (ARROYO, 2009, p.7). 

De certa forma, as escolas localizadas no campo, mesmo com os problemas que 

apresentam, constituem uma conquista para estas populações, ao mesmo tempo em que o nú-

mero de escolas fechadas ao longo dos anos contribuiu para que ainda existam muitos analfa-

betos. Segundo dados do Censo Escolar Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais (INEP), 

em 2002 existiam 107.432 escolas rurais no Brasil, enquanto que esse número caiu para 

83.036 em 2009, ou seja, 24 mil unidades escolares foram fechadas no período entre 2002 e 

2009, ou seja, em torno de 23% das escolas foram fechadas, situação que pode ser justificadas 

pela diminuição da população rural, como também pelo descaso com a educação destinada 

aos povos do campo, quase sempre vinculada à uma política neoliberal de  redução de custos 

e investimentos públicos na esfera social, redundando na queda da qualidade do ensino. 

  Diante da situação, educadores do campo e o movimento MST iniciaram em 2011 o 

manifesto contra o fechamento de escolas no campo com a ―Campanha fechar Escolas é Cri-

me‖
12

, divulgando em nível nacional folhetos com dados dos fechamentos das escolas  e rei-

vindicando:   

                                          
                                              *que as escolas sejam localizadas no campo, próximas às moradias dos estudantes;            

*que as escolas no campo ofereçam todos os níveis e modalidades de ensino: desde 

a Educação Infantil até o Ensino Superior;                                                              

*que as ações do MEC garantam a construção de escolas nos estados e municípios; 

*que as escolas sejam construídas com áreas de esporte, cultura, lazer e informática; 

*que os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público e os Conselhos de 

Educação barrem imediatamente o processo sistemático de fechamento de escolas. 

  

Os movimentos sociais desempenham um papel de extrema importância para a defe-

sa da educação do campo ―[...] ao mesmo tempo em que começaram uma luta pela terra, os 

sem-terra do MST também começaram a lutar por escolas e, sobretudo, para cultivar em si 

mesmos o valor do estudo e do próprio direito de lutar pelo acesso a ele‖ (CALDART, 2009, 

p.91). 

Portanto, refletindo sobre o papel dos movimentos sociais, podemos compreendê-los 

como uma conquista, como a instituição da Lei 12.960 de 27 de março de 2014, que altera a 

LDB (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), dificultado o fechamento das escolas localiza-

das no campo. A Lei exige que seja realizado um diagnóstico e uma análise com maior rigor 

                                                 
12

 Maiores informações podem ser encontradas: <http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=461> Último aces-

so: Maio de 2015.  
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para aprovar o fechamento. Dentre as normas, é necessário consultar e conhecer as decisões 

da comunidade escolar envolvida. 

Desta forma, na realidade brasileira, evidenciamos a necessidade de participação dos 

povos do campo na busca e luta pela garantia dos seus direitos, estabelecendo a construção da 

cidadania. Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas 

vidas e a de outras pessoas ao seu redor. Também é nunca se esquecer da sua identidade e 

realizar atividades que de fato contribuam para o meio social.    

 O uso da expressão cidadania se tornou destaque na sociedade, justificada pelas ne-

cessidades humanas. O exercício da cidadania é imprescindível para promover melhor quali-

dade de vida e maiores possibilidades de inclusão social.   

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 205, define que a educação é direito 

de todos ―[...] dever do estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho‖.   

É evidente que é necessário alcançarmos nossos direitos em diversos campos da nos-

sa sociedade, que segundo Santos (1996/1997) não somos cidadãos em um país elitista, no 

qual não desfrutamos dos nossos direitos, e, portanto, tudo indica que o que nos restam é uma 

cidadania mutilada.     

Cidadania mutilada na remuneração, melhor para uns do que para outros. Cidadania 

mutilada nas oportunidades de promoção. Cidadania mutilada também na localiza-

ção dos homens, na sua moradia. Cidadania mutilada na circulação. Esse famoso di-

reito de ir e devir, que alguns nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido 

para uma parte significativa da população. Cidadania mutilada na educação (SAN-

TOS, 1996/1997, p. 770).  

 

Nesse sentido, Santos (1996/1997) compreende que as classes subalternas não têm 

acesso a todos os seus direitos, fato justificado pela formação socioeconômica brasileira e, 

para superar tais condições é necessário debater e lutar para que possamos almejar e desfrutar 

destas conquistas.  

De acordo com Caldart (2002) o Seminário Nacional de 2002 ―por uma educação do 

campo”, condicionaram a reivindicações de direitos em políticas públicas que garantem uma 

oferta educacional voltada para os sujeitos que lutam para garantir sua permanência em seus 

territórios, um direito pleno e social.  

A realidade que deu origem a este movimento por uma educação do campo é de 

violência desumanizada das condições de vida no campo. Uma realidade de injusti-

ças, desigualdades, opressão, que exige transformações sociais estruturais e urgen-

tes. [...] São os sujeitos da resistência no e do campo: Sujeitos que lutam para conti-

nuar sendo agricultores apesar de um modelo de agricultura cada vez mais excluden-

te; sujeitos da luta pela terra e pela reforma agrária; sujeitos da luta por melhores 

condições de trabalho no campo; sujeitos da resistência na terra dos quilombolas e 
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pela identidade própria desta herança; sujeitos da luta pelo direito de continuar a ser 

indígena e brasileiro, em terras demarcadas e em identidades e direitos sociais res-

peitados; e sujeitos de tantas outras resistências culturais, políticas, pedagógicas...  

(CALDART, 2002, p.20). 

 

Nesse sentido, a educação do campo é um direito legítimo do indivíduo do campo e o 

mesmo precisa compreender este espaço como lugar da construção da sua identidade e cida-

dania. Segundo Arroyo (1999, p.23), ―[...] a educação do campo precisa ser uma educação 

específica e diferenciada [...] Mas, sobretudo deve ser educação, no sentido mais amplo de 

processo de formação humana‖.      

2.4 Educação no/do Campo em Goiás   

 

A Educação constitui-se como um direito social garantido por lei (art. 205 da Consti-

tuição Federal), todavia, na prática esse direito ainda não foi totalmente consolidado no país, 

principalmente para as populações do campo que, historicamente sempre tiveram a oferta de 

uma educação pública bastante deficitária em relação à educação no urbano. Além disso, os 

residentes no campo necessitam de políticas públicas específicas e, portanto, assim como em 

muitos estados brasileiros, a educação no/do campo no estado de Goiás está inserida num 

movimento/processo de contradição entre as aspirações dos movimentos sociais e o processo 

de territorialização do capital, personificado na expansão da agricultura capitalista, que procu-

ra expandir uma educação consubstanciada num referencial urbano/capitalista em detrimento 

do rural. 

Ao longo dos anos, as autoridades governamentais passaram a ter interesse em esco-

las no campo para fins capitalistas, instituições que pudessem favorecer a expansão do capital. 

―Era o campo visto apenas pela dimensão econômica. Essa visão era marcante também no 

Estado de Goiás, o que pode ser constado em Anais do 8° Congresso Brasileiro de Educação, 

realizado em Goiânia, no ano de 1942‖ (SOUZA, 2012. p.100). 

No estado de Goiás, os programas voltados para agricultura capitalista, sobretudo nas 

décadas de 1970 e 1980, ampliaram a produção nacional de grãos, fator condicionante para a 

redução dos trabalhadores e agricultores familiares, sendo que significativa parcela dos mes-

mos não tiveram muitas opções e foram ―obrigados‖ a desistir de suas terras, dos seus modos 

de vida e trabalho. Souza (2012, p.101), destaca o fortalecimento do capital, ―[...] o agronegó-

cio fortaleceu-se com a criação de várias indústrias e agroindústrias voltadas para ele. Dentre 

elas, destacam-se a Perdigão Alimentos, Sementes Selecta, Unilever Bestfoods Brasil e a Car-

gil Agrícola‖.  
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Para a autora supracitada, pequenos produtores passaram a resistir no campo e atu-

almente vêm se reterritorializando por meio dos assentamentos. Portanto, a resistência desses 

diferentes sujeitos sociais consolidaram conquistas para o Estado de Goiás. Novas propostas 

de Educação voltadas para os aspectos culturais vêm sendo debatidas a partir dos movimentos 

sociais.            

 De acordo com Souza (2012), o tema Educação no/do Campo no estado de Goiás 

vem ganhando força no Plano Estadual de Educação (PEE), o qual apresenta em um capítulo 

a importância para uma educação específica para os alunos do campo. Além disso, o estado de 

Goiás, conta com o Comitê Executivo de Educação do Campo. 

 
[...] com representações do Ministério da Educação, da União dos dirigentes Muni-

cipais de educação, do Conselho Estadual de Educação; a Secretaria Estadual de 

Agricultura, do Instituto Nacional de Reforma Agrária, da Universidade Estadual de 

Goiás, da Universidade Federal de Goiás, do Sindicato dos Trabalhadores de Educa-

ção de Goiás, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, dos Movi-

mentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, dos Movimentos dos Pequenos Agri-

cultores, do Movimento dos Atingidos por Barragens, das Escolas Família Agríco-

las, da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento de Luta pela Terra, (SOUZA, 

2012, p.97)  

  

As discussões referentes à Educação no/do Campo no PEE e o Comitê Executivo de 

Educação do Campo, contribuem para o fortalecimento das escolas no campo, que de acordo 

com o PEE (2015) do Estado de Goiás, o objetivo é manter a modalidade de Educação do 

Campo, Quilombola e Indígena, escolas que são marcadas pela diversidade das práticas soci-

ais, dos saberes e conhecimentos, ressaltando a importância de uma educação para os povos 

do campo, ―[...] a especificidade da educação ofertada aos agricultores familiares, aos extrati-

vistas, aos pescadores artesanais, aos ribeirinhos, aos assentados e acampados da reforma 

agrária, aos trabalhadores assalariados rurais, aos quilombolas e aos indígenas‖ (PEE, 2015, 

p.9). 

Ao realizar pesquisa na Secretaria de Educação Estadual de Goiás - SEDUC - no ano 

de 2010, Menezes e Silva (2012) demonstram que Goiás atendia setenta e uma (71) escolas 

localizadas no Campo, distribuídas de forma desigual no território goiano, conforme o Mapa 

4 apresentado pelas autoras supracitadas.    
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Mapa  4- Escolas Estaduais localizadas no campo 2010 

Fonte: Menezes e Silva (2012, p.5). 

 

No Mapa 04 são apresentadas e localizadas geograficamente 71 unidades escolares 

no estado de Goiás e administrada pela Secretaria Estadual de Goiás (SEDUC-GO), de acordo 

com grupos sociais como: Escolas Indígenas que estão em sua maioria localizadas na divisa 

com estado do Mato Grosso, no município de Aruanã e na divisa entre o estado de Goiás e 

Tocantins. As escolas camponesas apresentam em maior número seguido pelas escolas de 

camponeses assentados, enquanto que as Escolas Quilombolas localizam-se na mesorregião 
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do Norte Goiano. Todavia, ao sul do estado apresenta o menor número de escolas (MENE-

ZES; SILVA, 2012).  

As áreas de maior concentração das escolas no campo podem ser explicadas pelas 

investigações realizadas por Calaça e Dias (2010, p.13), autores que destacam que o Sul do 

estado de Goiás apresenta uma complexa atividade produtiva formada pela produção de grãos 

e agroindústrias, enquanto que ―o norte carece de elementos infraestruturais, devido a isso sua 

produtividade agrícola é mais baixa que a do sul, conservando uma economia tradicional, em-

bora tenha uma concentração fundiária significativa‖  

Para os autores supracitados os meios de produção no estado de Goiás são espacial-

mente diferenciados, sendo justificada pela formação socioeconômica e política. Portanto, 

essas contradições resultam nas estatísticas propostas por Menezes e Silva (2010), evidenci-

ando um decréscimo no número de escolas ao Sul do estado de Goiás. 

Todavia, Menezes e Silva (2012) não discutem as especificidades de cada escola, se 

são ou não no/do campo, e não apresentam dados das matrizes curriculares destas instituições, 

mas são Escolas administradas pela rede estadual, marcada por movimentos educacionais para 

os povos do campo, pois em sua maioria são escolas localizadas em áreas de assentamentos 

ou acampamentos. 

Segundo dados divulgados pela SEDUC de Goiás em 2015, a rede estadual mantém 

a administração em setenta e uma escolas nas áreas rurais, porém, os dados atuais são diver-

gentes aos dados apresentados no Mapa 4 de 2010, pois alguns municípios não contam com 

escolas estaduais no campo, mas sim por extensões estaduais em escolas administradas pelos 

municípios. O Censo escolar de 2014 apresenta os dados gerais de todas as escolas que ofer-

tam o ensino básico no estado para os anos de 2010 e 2014, conforme a Tabela 6.    

 

Tabela 6- Total de Escolas da Educação Básica em Goiás em 2010-2014 

   

       

 

 

 

 

 

 

             

Fonte: Censo Escolar/INEP 2014. Org.: SOUZA, T.R de. (2015)     

 

 

 ANO 

2010 2014 

ESCOLAS RURAIS  656  

15% 

578  

13% 

ESCOLAS URBANAS 3.854 

85% 

3.974  

87% 

TOTAL 4.510 4.552 
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De acordo com os dados da Tabela 6, o Estado de Goiás teve um aumento no total de 

escolas no período de 2010 a 2014, porém, o acréscimo ocorreu em escolas urbanas, de modo 

que houve uma redução de 2 pontos percentuais no número de escolas rurais, perfazendo uma 

redução de 11,89%. Para o período Por conseguinte, as matrículas foram reduzidas nas áreas 

rurais, de modo que o Censo escolar no ano de 2010, o estado apresentava 55.881 alunos ma-

triculados, já no ano de 2014, esse número caiu para 52.818 alunos matriculados, ou seja, 

3.063 matrículas a menos, havendo assim uma diminuição em torno de 6%, de alunos que 

concluíram seus estudos, ou foram para as cidades, evadiram-se ou se mudaram para outros 

estados da federação.    

Enquanto que nas escolas urbanas ocorreu o oposto. Houve um acréscimo de 2 pon-

tos percentuais no período, perfazendo um aumento de 0,33%, número não tão significante, 

porém, em números absolutos corresponde quase ao dobro das escolas fechadas no rural, ou 

seja, 120 contra 78. Isso resultou que os números totais de unidades escolares no estado foi 

―puxado‖ para cima, elevando-se de 4.510 em 2010 para 4.552 no ano de 2014. 

Pode-se estabelecer que o avanço da agricultura capitalista no estado de Goiás, so-

bretudo na década de 1990, aliado à urbanização e outros motivos, constitui-se num fator de-

terminante para a diminuição de matrículas e o fechamento das escolas rurais, aliado à políti-

cas educacionais deflagradas em nível estadual e nos municípios, marcadas pelo cunho neoli-

beral, visando somente a contenção de ―gastos‖ e com pouco investimento na educação públi-

ca, em especial nas escolas localizadas no campo.  

Na medida em que a agricultura capitalista se territorializa, os grandes proprietários 

rurais passam a viver nas áreas urbanizadas, sendo que muitos deles adquirem grandes áreas 

de terras em vários municípios ou estados, dispensando significativa parte da mão de obra dos 

trabalhadores rurais, levando ao fechamento de muitas escolas localizadas no campo (SOU-

ZA, 2012).             

 No estado de Goiás há uma concentração maior de escolas rurais em áreas de assen-

tamentos, que de acordo com Souza (2012), nas áreas de expansão da soja quase não há a pre-

sença de escolas. No entanto, essa realidade não é condizente com o município de Jataí, pois 

as escolas no campo estão localizadas justamente em áreas de concentração de lavouras. Des-

sa maneira:  

 

   [...] o avanço do território imaterial do agronegócio sobre as escolas no campo. Nes-

se movimento, observa-se que as escolas tendem a trabalhar com uma pedagogia em 

que o campo é visto apenas como território da produção capitalizada (SOUZA, 

2012, p.96).    
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O avanço do neoliberalismo, a hegemonia da agricultura capitalista e o caráter urba-

nocêntrico presente nas propostas educacionais e no imaginário popular têm contribuído para 

a redução de matrículas no campo e o fechamento de muitas escolas. Tudo isso tem se resu-

mido a uma política de ―estímulo‖ ao transporte escolar, que segundo o PEE (2015) em todo o 

estado de Goiás, 55.885 alunos residentes no campo são transportados diariamente para esco-

las urbanas. É um número bastante expressivo, levando em conta que muitos alunos poderiam 

estar estudando em locais próximos de suas residências, em seu próprio meio sociocultural, 

com maior conforto inclusive, já que não necessitaria realizar grandes deslocamentos.  

Em contrapartida, existem municípios no Estado de Goiás, nos quais há um maior 

número de unidades escolares localizadas no campo, pois são áreas tradicionais de campone-

ses e assentados rurais, como no caso do município de Formosa em que apresenta seis escolas 

de camponeses e assentados e duas escolas camponesas, conforme o Mapa 4. ―Entre elas, cin-

co escolas iniciaram-se no processo de acampamento e consolidaram-se como escolas estadu-

ais, ligadas aos assentamentos nesse município‖ (SOUZA, 2012, p.97).   

 Todavia, alguns municípios que apresentam movimentos sociais atuantes no campo 

têm buscado consolidar propostas para uma Educação no/do campo, como o envolvimento 

das Escolas Família Agrícola (EFAs).  

Nascimento (2003) apresenta os movimentos sociais educativos como fundamentais 

para a construção de uma Educação do Campo no estado de Goiás, com o destaque para a 

Escola Família Agrícola de Goiás (EFAGO). As EFAs foram criadas na tentativa de buscar 

resolver problemas nas escolas no campo e funcionam sob a proposta da pedagogia da alter-

nância, em que o ensino acontece vinculado à cultura da região, respeitando o tempo-escola, 

tempo comunidade e comunidade-família.    

EFAGO pode ser considerada como um dos paradigmas que busca, por meio de 

ações coletivas, ser um movimento social educativo que caminha na contramão da 

história dominante que possui o financiamento, as políticas públicas, o poder, a ges-

tão (de cima para baixo), os currículos e a pedagogia. Por isso, a Escola Família 

Agrícola de Goiás busca realizar um processo de efetivar parcerias/convênios com 

as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a fim recriar as escolas do cam-

po a partir da cultura local (NASCIMENTO, 2003, p.8-9). 

 

As EFAs possuem como proposta realizar uma educação a partir da associação das 

famílias e consideram a relação entre trabalho e educação.  De acordo com Jesus (2011), no 

estado de Goiás encontramos três projetos de EFAs, localizados nos municípios de Uirapuru, 

Orizona e no município de Goiás. Para fins acadêmicos, as EFAs trabalham com apicultura, 

piscicultura, avicultura, cultivam hortaliças e possuem uma pequena criação de animais, cons-
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tituindo atividades que visam auxiliar a formação dos alunos numa perspectiva de valorização 

da vida e do trabalho no campo. 

As famílias são, em geral, oriundas de assentamentos, acampamentos e pequenos 

agricultores, crianças e jovens que estudam na modalidade da Pedagogia da Alternância, valo-

rizando o modo de vida da população local. O espaço escolar passou a se constituir num lugar 

para debater os interesses da comunidade escolar.   

                                                     O tempo de permanência do aluno no espaço familiar e na comunidade é o 

momento para confrontar a teoria com a prática, pesquisar, realizar experimentação 

de novas práticas, troca de experiências, trabalho e indagações (JESUS, 2011, p.4).   

 

Para tanto, Jesus (2011) apresenta em suas investigações a Escola Família Agrícola 

de Orizona (EFAORI) do estado de Goiás a qual se apresenta pela pedagogia alternância. De 

acordo com o autor, a EFAORI consegue realizar o debate para uma educação do campo, po-

rém, apresentam dificuldades na formação da alternância, ou seja, no tempo escola e tempo 

comunidade. Enquanto que a Escola Família Agrícola Uirapuru (EFAU) tornou-se uma gran-

diosa conquista, pois nas áreas rurais do município não havia nenhuma escola localizada no 

campo, os alunos eram todos transportados para as cidades. A EFAU funciona com turmas do 

Ensino Médio e curso profissionalizante em Técnico Agropecuária. ―A EFA no Município de 

Uirapuru surge num contexto de contradição e na perspectiva de pensar uma escola vinculada 

à realidade e na tentativa de diminuir a migração rural e fortalecer a agricultura camponesa‖ 

(JESUS 2010 p.123).  

A Escola Família Agrícola de Goiás (EFAGO) é discutida em pesquisa por Souza 

(2012), na qual a autora revela que EFAGO fortalece a identidade dos assentados e apresenta 

preocupação pedagógica na aproximação entre escola família e comunidade, embora ainda 

sofram com as péssimas condições de estradas e transportes inadequados para uso escolar.   

Enquanto que em análises das EFAs em Goiás, o pesquisador Jesus (2010), constatou 

que cada escola apresenta diferentes características e com diversos problemas, entre eles está 

a falta de recursos pedagógicos, inseguranças nas práticas econômicas sustentáveis, além dis-

so, os recursos são limitados e as famílias não conseguem assumir as EFAs, enfatizando que:  

 
De acordo com as observações realizadas nas três EFAs, foi possível constatar a fal-

ta de infraestrutura (não há laboratórios) e as deficiências da educação profissional e 

do ensino médio, dificuldades da operacionalidade dos instrumentos pedagógicos 

como, também, existem contradições da gestão participativa e democrática nas 

EFAs. (JESUS, 2010. p 205), 

 

De fato, a ampliação e a manutenção do atendimento escolar em alguns municípios 

ocorreram devido à atuação dos movimentos sociais, apesar das conquistas com as escolas das 
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EFAs, indígenas e quilombolas, a oferta de ensino nas áreas rurais ainda é insuficiente para 

garantir escolas com acessibilidade para todos, haja vista as dificuldades enfrentadas por estas 

escolas e o fato de que muitos alunos ainda são transportados do campo para estudarem nas 

cidades.    

Por outro lado, as conquistas no/do campo no estado de Goiás, só poderão ser estabe-

lecidas a partir das resistências dos povos do campo, ou seja, a partir de lutas e reivindicações 

para a ampliação e o fortalecimento de políticas públicas para uma educação no/do campo.    

Para entender as particularidades da Educação ofertada em um determinado território 

é necessário conhecer as características dessa oferta. Portanto, o capítulo a seguir será apre-

sentado às discussões das escolas localizadas no campo do município de Jataí.  
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3. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS SITUADAS NO CAMPO NO 

MUNICÍPIO DE JATAÍ GO  

Neste capítulo será realizada a apresentação e análise dos dados coletados em campo 

na zona rural do município de Jataí acerca das unidades escolares aí estabelecidas, destacando 

as condições de funcionamento destas, a localização e formação histórica das mesmas, os de-

safios na gestão compartilhada (Estado e Município), livros e currículos trabalhados nas uni-

dades escolares e a percepção dos entrevistados (secretários de Educação, gestores, professo-

res e pais de alunos) sobre a Educação ofertada no Campo do município de Jataí.  

Além das pesquisas de dados empíricos já citados, efetuou-se também levantamento 

bibliográfico visando identificar e comparar resultados e investigações de diferentes autores, 

que servirá de embasamento e suporte teórico e assim permitirá uma análise mais pormenori-

zada e melhor elaborada acerca da realidade estudada.   

 

 

3.1 Localização das Escolas Polos no Campo do Município Jataiense.                         

 

A coleta dos dados de fonte primária se deu nas escolas que se localizam no campo 

do município de Jataí, estado de Goiás. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação 

de Jataí, o município conta com oito (08) escolas rurais, conforme se observa no Quadro 4. As 

escolas pertencem à administração municipal, ou seja, compõem a Rede Municipal de Ensino 

de Jataí, porém, a oferta do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio são de responsabilidade 

da Secretaria Estadual de Educação (SEE), ou seja, uma gestão compartilhada pautado na Lei 

n° 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Deste modo, as extensões Esta-

duais estão sob a administração da direção (vinculadas) das seguintes escolas localizadas na 

cidade: Colégio Estadual Alcântara de Carvalho, Colégio Estadual João Roberto Moreira, 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho e Colégio Estadual Marcondes de Godoy.  As escolas 

que não possuem Ensino Médio ofertam o Ensino Fundamental II pela administração munici-

pal. 

As escolas apresentadas no Quadro 4 atendem os alunos das propriedades rurais 

―próximas‖ a escola, inclusive alunos de municípios vizinhos que possuem moradias nas pro-

ximidades das mesmas, assim como há alunos que pertencem ao município de Jataí e estudam 

nas escolas de outros municípios vizinhos (Rio Verde e Caiapônia).  
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Quadro 4- Escolas Localizadas no Campo no Município de Jataí -GO 

ESCOLAS LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA DA 

SEDE DO MUNICÍ-

PIO EM Km 

1-Escola Municipal Boa Vista Fazenda Sobrado 40 km 

2-Escola Municipal Campos Elísios Fazenda Cambauvinha 32 Km 

3-Escola Municipal Nilo Lottici Fazenda Ariranha 45 km 

4-Escola Municipal Professora Maria Zaiden Fazenda Bom Jardim 39 km 

5-Escola Municipal Professor Chiquinho Fazenda São José 100 km 

6-Escola Municipal Rio Paraíso Assentamento Rio Paraíso 44 km 

7-Escola Municipal Romualda de Barros Povoado Estância 40 km 

8-Escola Municipal Clobertino Naves da Cunha Povoado Naveslândia 40 km 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Jataí-GO (2014). Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

É relevante salientar que as Escolas Clobertino Naves e Romualda de Barros estão 

localizadas em povoados
13

 ou Distritos segundo a Prefeitura Municipal de Jataí, respectiva-

mente, os povoados de Naveslândia e Estância, que são considerados como áreas de expansão 

urbana por apresentarem ―características de cidade‖, porém, a Secretaria Municipal de Educa-

ção (SME) classifica estas escolas como rurais, segundo suas respectivas localizações e estru-

turas. 

As escolas rurais do município são classificadas pela Secretaria Municipal de Educa-

ção  como ―Escolas Polos‖, indicando que as mesmas foram construídas em ―locais estratégi-

cos‖ quanto à sua localização, de modo que as mesmas pudessem atender maior parcela pos-

sível dos alunos residentes no campo que estão espalhados pelo vasto território do município. 

Contudo, é possível observar no Mapa 5 a localização geográfica das escolas, situadas em 

uma grande extensão territorial (7.147 km²), área rural que contempla apenas 8 (oito) unida-

des escolares, não sendo possível atender de forma cômoda todos os alunos do campo.  

                                                 
13

 Povoados são caracterizados pelo IBGE (2010 - a) como: aglomerado rural (povoado) - Setor rural situado em 

aglomerado rural isolado sem caráter privado ou empresarial, ou seja, não vinculado a um único proprietário do 

solo (empresa agrícola, indústria, usina etc.), cujos moradores exercem atividades econômicas no próprio aglo-

merado ou fora dele. Caracteriza-se pela existência de um número mínimo de serviços ou equipamentos para 

atendimento aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas rurais próximas;     
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Mapa  5- Localização das Escolas no Campo no Município de Jataí 

 
  Fonte: SIEG, 2015. Org.: SOUZA, R.F (2015).  
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Para minimizar tal situação, a  Secretaria Municipal selecionou oito Escolas na cida-

de (Quadro 5), que são instituições que ofertam estrutura física e modalidades de ensino con-

forme as necessidades dos alunos, portanto, os alunos residentes no campo e utilizam o trans-

porte escolar para estudar na cidade.    

  

Quadro 5- Escolas polos situadas no perímetro urbano que atendem alunos do campo no Mu-

nicípio de Jataí -GO 

ESCOLAS LOCALIZAÇÃO 

Escola Municipal Sebastião Herculano de Souza Rua L-01 Qd. 64, s/nº –  Jardim Paraíso 

Escola Municipal Flávio Vilela Avenida Brasília, s/nº –  São Pedro 

Escola Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira Rua Deputado Manoel da Costa Lima, s/nº – 

Jardim Rio Claro 

Escola Municipal Professor João Justino de Oli-

veira – CAIC 

Avenida 31 de Maio – Epaminondas 

Escola Municipal Professor Luziano Dias de 

Freitas 

Avenida Professor Paulo Vieira, s/nº – Estrela 

D‘alva 

Escola Estadual Serafim de Carvalho  R.Leopoldo de Bulhões, 220 - Centro 

 

Escola Estadual Centro de Atendimento Educa-

cional Especializado Érica de Melo Barboza  

 

R. Inácio José de Melo, 1405-Vila Santa Maria 

Escola Municipal David Ferreira R. Sebastião Rocha Cintra, 176 - St. Aeroporto 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Jataí-GO, (2014). Org. SOUZA, T. R. de.(2015). 

  

Segundo o responsável pelo transporte da Secretaria Municipal de Educação, a esco-

lha das escolas na cidade para atenderem os alunos residentes no campo não segue critérios 

específicos, apenas foi criada uma logística a fim de facilitar o trajeto do transporte dos alu-

nos. Deste modo, dependendo do local em que residem eles devem estudar na escola indicada 

pela Secretaria Municipal de Educação, embora haja apenas duas exceções: os alunos têm o 

direto de escolher outra instituição, desde que o mesmo tenha sido selecionado para estudar 

no Instituto Federal de Goiás (IFG) ou no Colégio Militar Nestório Ribeiro.      

 A Escola Estadual Centro de Atendimento Educacional Especializado Érica de Melo 

Barboza atende três alunos que possuem necessidades especiais, sendo dois alunos que mo-

ram nas proximidades da Escola Municipal Rio Paraíso e um aluno que mora próxima a Esco-

la Municipal Clobertino Naves, alunos que necessitam de atendimento especializado ofereci-

do apenas pela Escola citada.     

               Apresentaremos a seguir características específicas de cada escola, dados e informa-

ções coletadas nas entrevistas, Projetos Político Pedagógicos (PPPs), orientações curriculares, 

materiais didáticos e condições de ensino.    
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3.1.1 Escola Municipal Boa Vista   

 

Visando garantir os direitos dos trabalhadores do campo, em 1989 a Escola Munici-

pal Boa Vista do município de Jataí Goiás, foi conquistada para garantir a oferta de ensino 

para os filhos dos moradores naquelas proximidades. Assim, começaram a ensinar as crianças 

na fazenda da chamada ―região do Sobrado‖, havendo inclusive uma luta do proprietário, o 

Sr. Filogônio para que a escola funcionasse. Os professores trabalhavam na sede da fazenda, 

porém, por alguma razão as aulas foram transferidas para outras fazendas e com o passar dos 

anos, a falta de professores e alunos comprometeu a continuidade das aulas
14

.   

 O Sr. Filogônio cedeu em 1989 uma área de suas próprias terras para a Prefeitura 

Municipal de Jataí, liberando a construção do prédio para abrigar a Escola. A instituição fun-

cionava em uma única sala, que atendia alunos da pré-escola a 4º série no regime multisseria-

do. Contudo, a situação da escola era instável pela falta de professores e por condições precá-

rias, como a falta de água potável e lanche. Quando a professora solicitava melhorias ao Poder 

Público, esta era ameaçada de fechar, assim os próprios alunos e a única professora cuidavam 

de levar lanche, água e da limpeza (EMBV, 2014).         

 O Secretário Municipal de Educação, o Sr. José Severino da Silva na época, então 

solicitou a continuidade da escola em 2005, sendo que neste ano ocorreram algumas melhori-

as, pois o atendimento aos alunos passou a ser realizado em três salas e, além disso, a institui-

ção recebeu mobiliário, também foi instalada uma bomba d‘água, ventiladores e  também pas-

sou a ser oferecida merenda escolar. Em 2006 o estabelecimento de ensino foi ampliado e 

passou a incorporar atividades extraclasses, como comemorações da festa de folclore, festas 

das mães, festas das crianças e projetos de verificação das lavouras, contaminações por agro-

tóxicos e, por fim, a equipe administrativa regularizou a documentação da escola (EMBV, 

2014).              

 O prédio da escola passou por uma nova ampliação em 2011 e, atualmente oferta 

Educação infantil e o Ensino Fundamental I, conforme o Quadro 6 ( Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio são de responsabilidade do Estado, que funciona no mesmo local como exten-

são do Colégio Estadual Alcântara de Carvalho). 

 

 

                                                 
14

 As informações apresentadas foram esclarecidas pela participação da equipe pedagógica em entrevistas e da-

dos apresentados no PPP (Projeto Político Pedagógico).  
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Quadro 6 - Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMBV 

TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

 

Educação Infantil- Jardim I                      Multisseriada 

 Educação Infantil- Jardim II  

Ensino Fundamental I- 1º Ano            Multisseriada 

 Ensino Fundamental I  2º Ano 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I  4º Ano        Multisseriada 

 Ensino Fundamental I  5º Ano        
Fonte: EMBV (2015). Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

A maioria das turmas são multisseriadas, devido à relativa baixa quantidade de alu-

nos matriculados. O regime multisseriado é, na verdade, uma estratégia para ―resolver‖ a ofer-

ta de ensino no campo a baixo custo pelo Poder Público em locais em que há reduzido núme-

ro de matrículas.  São turmas que funcionam com alunos de idades e séries diferentes, sendo 

que apenas um professor ministra as aulas que ocorrem simultaneamente e na mesma sala. 

Apesar de economizar recursos, há prejuízo à aprendizagem dos alunos e ao trabalho do do-

cente, que acaba sobrecarregado.       

 Atualmente a escola atende quarenta e dois (42) alunos no turno matutino, iniciando 

as aulas às 07h30min e finalizando às 11h40min. Conta com doze (12) funcionários, sendo 

sete (7) trabalhando no administrativo (gestora, secretária, coordenadora, auxiliares da higiene 

e alimentação) e quatro (4) professores, sendo apenas um (1) exercendo contrato provisório na 

rede municipal.  

A prefeitura disponibilizou para a escola seis (6) veículos oficiais que realizam o 

transporte de alunos (que vem de localidades do campo nas redondezas da escola) e professo-

res (que em sua maioria vêm da cidade), sendo que cinco (5) motoristas trabalham no trans-

porte dos alunos (incluindo os alunos da extensão do Estado) e um (1) no transporte dos pro-

fessores.          

É possível visualizar a escola na Fotografia 10, a unidade está situada ao Sul do mu-

nicípio, aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Jataí na localidade conhecida como 

―região do Sobrado‖, que, por sua vez, apresenta uma paisagem dominada pela produção 

agrícola de grãos, como, soja e milho. De acordo com o PPP da escola, o ensino é para garan-

tir os direitos dos povos do campo, haja vista que a escola foi criada para este fim, pois os 

alunos são todos filhos de trabalhadores rurais. Atualmente atende os alunos provenientes das 

propriedades rurais próximas à escola, inclusive alunos de municípios vizinhos que possuem 

moradias nas proximidades das escolas, assim como há discentes que pertencem ao município 

de Jataí e estudam nas escolas de outros municípios vizinhos.  
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Foto 10 - Fachada da Escola Municipal Boa Vista 

       Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015). 

 

 A escola conta com dez (10) salas de aula, uma (1) de videoteca, banheiros, sala da 

direção e secretaria. Têm disponíveis recursos didáticos como jogos infantis para alfabetiza-

ção e recursos audiovisuais. Assim, para manter a organização dos assuntos educacionais e 

administrativos, foi criado o colegiado, ou seja, o Conselho Escolar formado pela comunidade 

escolar (pais, alunos, professores e funcionários administrativos). 

De acordo com a gestora da unidade escolar, não é possível mensurar com exatidão 

os números da evasão dos alunos, pois para ela isso não existe ali. Na verdade, o que ocorre é 

uma alta rotatividade dos alunos, pois como grande parte dos discentes são filhos de funcioná-

rios das grandes propriedades rurais, muitos vão para outras fazendas realizar trabalhos tem-

porários e, portanto, os alunos não param de estudar, pois possivelmente se matriculam em 

outra unidade escolar.         

 Nos objetivo os apresentados no PPP (Projeto Político Pedagógico), há a perspectiva 

de fortalecer a equipe docente, a fim de diminuir o número de reprovação. Assim, buscam 

ampliar as atividades lúdicas para favorecer o aprendizado do aluno e avaliar os estudantes 

que possuem déficit de aprendizagem, buscando efetuar uma recuperação paralela, em que são 

trabalhados novamente os conteúdos de todos os bimestres, sendo que no final o professor 
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poderá realizar uma nova avaliação.        

 Entre os desafios apresentados pela escola está a questão do transporte escolar, pois 

as estradas não possuem boas condições e os ônibus sempre quebram, resultando no atraso 

das crianças que chegam extremamente cansadas, pois de ficam muito tempo dentro dos ôni-

bus em seus trajetos de ida e volta para a escola, já que para muitos alunos a unidade escolar 

está localizada muito distante e, além disso, as estradas de terra não permitem aos veículos 

desenvolverem alta velocidade, o que faz com que os alunos fiquem até 4 horas na ida para a 

escola e ais 4 horas no trajeto de volta para casa. 

 

3.1.2 Escola Municipal Campos Elísios
15

  

 

 A Escola Municipal Campos Elísios está situada ao Norte do município, há aproxi-

madamente 32 quilômetros da cidade de Jataí, na localidade conhecida como ―Região da On-

ça‖
16

 na fazenda Cambauvinha. 

A Comunidade Rural da Onça é formada por pequenos, médios e grandes produtores 

rurais, que se dedicam à produção de leite e criação de frango, cultivo de frutas e verduras. A 

comunidade se destaca nas festas religiosas, possui um clube recreativo utilizado para reuni-

ões da associação de produtores de leite e, além disso, conta com um posto de resfriamento de 

leite (FOCKINK, 2007).            

Na Foto 11 é possível observar a fachada da escola, inaugurada em setembro de 1999  

atende alunos da região e até dos municípios vizinhos, como Rio Verde. Devido à sua locali-

zação, recebe alunos oriundos de assentamentos, filhos de pequenos, médios e grandes pro-

prietários, bem como filhos de trabalhadores rurais. Portanto, o público maior da escola é 

composto de alunos ―temporários‖, que estudam na escola somente em épocas de plantio ou 

colheita das lavouras, períodos nos quais os proprietários rurais necessitam de maior volume 

de mão de obra.    

 

 

 

 

 

                                                 
15

  Não foi possível detalhar maiores informações históricas administrativas e pedagógicas, pois a escola não  

disponibilizou o PPP ( Projeto Político Pedagógico), portanto os dados apresentados refere-se a entrevistas 

coletadas durante o trabalho de campo.   
16

 A ―Região da Onça‖ recebe esse nome por estar localizada em terras próximas ao Córrego da Onça. 
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Foto 11- Fachada da Escola Campos Elísios 

 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015). 
 

 A escola oferta turmas seriadas e multisseriadas, conforme o Quadro 7. Conta com 

vinte e dois (22) funcionários, sendo doze (12) funcionários efetivos (concursados) da Rede 

Municipal e dez (10) que trabalham em regime de contrato na extensão da Rede Estadual de 

Ensino (A extensão Estadual oferta Ensino Fundamental II e Ensino Médio). A EMCE possui 

sete (7) funcionários que se dedicam ao transporte escolar que atende alunos e professores.   

     

Quadro 7- Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMCE 

TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

Educação Infantil Jardim I Seriada 

Educação Infantil Jardim II Seriada 

Ensino Fundamental I 1º Ano            Multisseriada  

Ensino Fundamental I 2º Ano 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I 4º Ano        Multisseriada 

Ensino Fundamental I 5º Ano 
Fonte: EMCE, 2015. Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

 Atualmente a escola segue o currículo e calendários designados pela Secretaria Mu-

nicipal de Educação.  Mantém projetos de ensino da coleta seletiva e horta escolar e conta 

com sala de informática e recursos de multimídia (TVs, DVDs e Data Show). 
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Dentre os desafios apresentados pela equipe pedagógica, estão às questões vincula-

das às salas multisseriadas, pois implicam no desenvolvimento nas aulas de alfabetização e 

também entre os recursos financeiros e pedagógicos que são limitados.   

 

 

3.1.3 Escola Municipal Nilo Lottici 

 

 Fundada em fevereiro de 1987, a Escola Municipal Nilo Lottici foi conquistada por 

meio da luta e reivindicações dos moradores da região e pelos professores Orizabel Costa, 

Francisco Costa e Nilo Lottici, que receberam o apoio dos moradores locais. Está localizada 

ao Oeste do município na fazenda Ariranha, Rodovia Municipal JTI-8 há 45 km da cidade de 

Jataí-GO. Situa-se muito próxima das lavouras de grãos (soja e milho). Por essa razão, os 

produtores rurais aplicam os agrotóxicos nos finais de semana e a poucos metros há um silo 

graneleiro que atende os produtores locais (EMNL, 2014).    

  Inicialmente a Escola funcionava na casa do professor Nilo Lottici, o qual era o res-

ponsável pela a manutenção da mesma. As refeições eram preparadas pelos moradores volun-

tários e, às vezes, pelo próprio docente da turma, que acabava acumulando esta segunda fun-

ção. No início eram apenas quatorze (14) alunos que estudavam em uma única turma multis-

seriada que abrangia da Pré Escola até a antiga 4º série. 

  No período de 1995-1999 a escola estava em funcionamento, porém, não havia como 

servir refeições para as crianças. Por volta do ano de 2000 houve um aumento do número de 

alunos matriculados na unidade, sendo necessária, portanto, a contratação de mais dois (2) 

professores e o auxílio de mais uma (1) ajudante para preparar as refeições e realizar a manu-

tenção da limpeza (EMNL, 2014).  

Os meios de transporte utilizados pelos alunos eram o trator, o cavalo, ou vinham 

caminhando, pois a escola só foi receber o transporte público escolar em 2001, conquista que 

elevou o número de alunos. Por anos, a unidade de ensino recebeu apoio à distância de uma 

diretora e uma coordenadora que trabalhavam na Secretaria Municipal de Educação (EMNL, 

2014). 

No final de 2006 foi eleita uma nova direção que iniciou sua gestão na própria esco-

la. Atualmente, a unidade de ensino possui quinze funcionários pela Secretaria Municipal de 

Educação, sendo três (3) na administração escolar (diretora, secretária e gestora), nove (9) 

professores efetivos e duas (2) funcionárias que trabalham na limpeza e no preparo das refei-

ções. Além disso, a escola conta com funcionários que realizam o transporte, sendo quatro (4) 

motoristas que trafegam pelas estradas transportando alunos e professores. 
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             As aulas ocorrem no turno matutino, iniciam-se às 07h30min e terminam às 

11h30min para viabilizar o tempo do transporte dos professores, que residem na cidade. Exis-

tem turmas seriadas e também multisseriadas de Educação Infantil, do 1º ao 5º ano e o Ensino 

Fundamental II, do 6º ao 9º ano, conforme o Quadro 8.  

Quadro 8-Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMNL 

TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

 

Educação Infantil- Jardim I                      Multisseriada 

 Educação Infantil- Jardim II  

Ensino Fundamental I- 1º Ano            Multisseriada 

 Ensino Fundamental I  2º Ano 

Ensino Fundamental I  3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I  4º Ano        Multisseriada 

 Ensino Fundamental I  5º  

Ensino Fundamental II 6º  Seriada 

Ensino Fundamental II 7º  Seriada 

Ensino Fundamental II 8º  Seriada 

Fonte: EMNL, 2015. Org. SOUZA, T. R. de. (2015).  

 

Portanto, a escola possui seis (6) salas de aulas com seis (6) séries que estão na mo-

dalidade multisseriada e apenas (3) três salas seriadas.  Possui um total de oitenta e quatro 

alunos oriundos das fazendas da região, que no geral são filhos de funcionários que trabalham 

nas propriedades agrícolas e filhos de assentados rurais (EMNL, 2014).   

Foto 12- Entrada da Escola Municipal Nilo Lotticio  

 
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015). 
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Conforme se observa na Foto 12, é possível identificar que a escola carece de infra-

estrutura básica para o seu funcionamento, pois possui um prédio pequeno e com um número 

reduzido de salas. A escola aguarda a construção de um novo prédio para que possa ampliar o 

número de matrículas e, conseqüentemente novas séries e salas, todavia, o PPP da escola des-

creve que não há limite de vagas em nenhuma série, embora as salas sejam extremamente 

pequenas, tendo em torno de 9m².  

Os recursos financeiros para a manutenção da unidade escolar são fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Jataí e pelos recursos da FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento 

e Valorização dos Magistérios). Além desses recursos, a escola promove festas para a comu-

nidade, a fim de levantar recursos para materiais complementares e atividades de lazer 

(EMNL, 2014). 

              A equipe pedagógica conta com aparelhos de televisão, DVD, Data Show, mapas, 

retroprojetor e laboratório de informática equipado com oito (8) computadores, os quais quase 

não são utilizados, pois há sempre quedas de energia elétrica ao utilizar um número maior de 

computadores (EMNL, 2014).               

              Entre os desafios apresentados no PPP da escola está a inadequada estrutura física, 

por apresentar salas pequenas em número insuficiente e o reduzido número de banheiros (dois 

banheiros para alunos e equipe pedagógica), a cozinha funciona do lado de fora da escola e 

não há cerca para estabelecer o limite da escola com a estrada e as lavouras de grãos, situação 

preocupante, pois na porta da escola há um intenso tráfego de caminhões, carros e veículos 

agrícolas, o que põem em risco a vida dos alunos.  

 Em relação aos aspectos pedagógicos, a escola realiza o acompanhamento das matri-

zes curriculares, realizam reuniões para conselhos de classe, planejamentos, conselho escolar, 

realizam reuniões com os pais e organizam as festividades. Além disso, a escola oferece à 

comunidade escolar palestras do Amor Exigente, mensalmente. Um projeto voltado para os 

valores humanos. A equipe pedagógica organiza-se e ministra palestras para os pais a partir de 

princípios do papel da família como as raízes culturais, os pais são gente, pais e filhos não são 

iguais, a crise, o comportamento a exigência e disciplinas entre outros princípios que a insti-

tuição acredita ser necessária (EMNL, 2014). 
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3.1.4 Escola Municipal Professora Maria Zaiden 

 

 

Localizada ao Oeste do município e há aproximadamente 39 quilômetros do núcleo 

urbano de Jataí, a Escola Municipal Professora Maria Zaiden encontra-se estabelecida em 

terras que evidenciam o domínio da agricultura capitalista em Jataí. As maiores partes dos 

proprietários rurais contam com silos graneleiros, áreas agrícolas de extensa produção de soja 

e milho, possível de constatar por meio do trabalho de campo realizado. 

A escola iniciou em 1983 suas atividades na região conhecida como ―comunidade 

Bom Jardim‖, na propriedade rural do Sr. Hélio Vilela Assis, sob a direção de sua esposa Tâ-

nia Maria de Lima Vilela. Naquele tempo não havia transporte escolar e, portanto, a casa se 

tornou um internato para os alunos. Assim, as crianças permaneciam durante toda a semana 

na fazenda para estudar e os pais ajudavam como podiam fornecendo alimentos ou em uma 

pequena quantia em dinheiro para sustentar seus filhos (EMPMZ, 2015).   

Logo surgiu a necessidade de encontrar outra área mais adequada para as aulas, daí 

os pais sugeriram uma casa próxima onde se localiza a escola atualmente para atender um 

maior número de alunos. Á medida que aumentava o número de alunos, os pais se juntaram e 

em 1992 reivindicaram junto ao Poder Público a construção de um prédio para abrigar a esco-

la (EMPMZ, 2015). 

A reivindicação foi atendida e a escola passou a exercer suas atividades por dez anos 

com apenas uma sala de aula multisseriada, passando a funcionar em dois turnos devido à alta 

demanda de alunos matriculados. Entretanto, os alunos estudavam até o Ensino Fundamental I 

e, portanto era extremamente necessária criação de novas salas.  

Pela influência dos grandes proprietários rurais das redondezas, os moradores da 

época se mobilizaram para a ampliação do prédio da escola e das séries ofertadas na unidade. 

Tendo em vista o alto poder econômico da região, as reivindicações logo foram atendidas 

junto ao Poder Público e, em fevereiro de 2002 a escola foi construída e inaugurada no ano 

seguinte (Foto 13). Por conseguinte começaram a ampliar as modalidades de Ensino e a co-

munidade escolar passou a receber o transporte escolar (EMPMZ, 2015) 
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Foto 13- Entrada da Escola Municipal Professora Maria Zaiden 

 
Fonte: DAL PIZZOL, A.J. (2015).                  

 

Anteriormente a escola era conhecida como Escola Municipal Bom Jardim, mas pas-

sou a ser denominada em 2004 de Escola Municipal Professora Maria Zaiden em homenagem 

à primeira professora que ali lecionou, por decisão autorizada pelo Conselho Municipal de 

Educação (EMPMZ, 2015).   

 A instituição conta com rede de energia elétrica e sistema de abastecimento de água 

fornecido por uma cisterna. Funciona no turno matutino com turmas da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I, conforme o Quadro 9, enquanto que o Ensino Fundamental II  e o En-

sino Médio é de responsabilidade  do Estado, vinculado à extensão do Colégio Estadual Al-

cântara de Carvalho. 

 

Quadro 9- Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMPMZ 

TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

 

Educação Infantil- Jardim I                      Seriada 

Educação Infantil- Jardim II  Seriada 

Ensino Fundamental I- 1º Ano             

  Multisseriada Ensino Fundamental I  2º Ano 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I  4º Ano        Seriada 

Ensino Fundamental I  5º Ano        Seriada 
Fonte: EMPMZ, 2015. Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 
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Conforme o Quadro 9, a escola oferece  com uma turma de Educação Infantil Jardim 

I e II e quatro turmas do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, sendo 1º e 2º anos de forma mul-

tisseriada. No total, conta atualmente com 75 alunos matriculados. As aulas têm início às 

07h30min e terminam às 11h40min. A equipe da instituição é composta por quinze (15) pro-

fissionais, entre os quais estão sete (7) professores (três são contratos temporários) e oito (8) 

funcionários da administração escolar (EMPMZ, 2015).   

A Escola possui boa estrutura física, pois o prédio é relativamente novo e amplo. 

Possui dez (10) salas de aulas, uma (1) sala ampla de professores, secretária administrativa, 

pátio coberto, cantina, sete (7) banheiros, biblioteca, sala de informática e um amplo pátio 

com quadra e área de lazer para crianças, conforme se pode observar nas Fotos 14 e 15. 

 

 

Foto 14- Pátio Coberto da EMPMZ 

  
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).  
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Foto 15-Quadra e área de lazer  da EMPMZ 

   
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015). 

 

Atualmente a escola desenvolve projetos de ensino que visem uma educação consci-

ente, como prevenção e qualidade de vida com o Amor Exigente (PQVAE), que trabalha te-

mas baseados em doze princípios, como: raízes Culturais, pais e professores também é gente, 

os recursos são limitados, professores e alunos não são iguais, pais e filhos não são iguais, a 

culpa, comportamento, tomada de atitude, a crise, grupo de apoio, cooperação, exigência na 

disciplina, amor e sexualidade (EMPMZ, 2015).   

Além disso, a escola trabalha temas ambientais de forma interdisciplinar, projetos 

que visam à conscientização da comunidade escolar. Já desenvolveram projetos de ensino de 

reciclagem e mantém o projeto de horta, conforme se pode visualizar na Foto 16. Porém, ape-

nas as equipes pedagógicas e administrativas realizam a manutenção da horta, pois os alunos 

não podem perder o tempo destinado às aulas e se envolver na execução de canteiros e planti-

os, segundo as orientações da Secretaria Municipal de Educação (EMPMZ, 2015).   
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Foto 16 - Horta Escolar da EMPMZ 

 
 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de, (2015).                       
 

 

Os recursos financeiros para a manutenção da unidade de ensino são obtidos FUN-

DEB, recebidos e utilizados conforme as exigências dos superiores (Secretaria Geral) da Se-

cretaria Municipal da Educação. Além disso, a instituição escolar adquire bens provenientes 

das festividades como as festas juninas. Desta forma, a escola é mantida pela Prefeitura Mu-

nicipal, por meio da Secretaria Municipal da Educação, com apoio técnico e pedagógico 

(EMPMZ, 2015).   

 

3.1.5 Escola Municipal Professor Chiquinho
17

  

 

A escola localiza-se na ―Região do São José‖, porção localizada no extremo Sul do 

município de Jataí, há cerca de 100 quilômetros da cidade.  A região possui produção voltada 

para soja e milho e nas proximidades da escola destaca-se a pecuária bovina de leite e corte 

como uma das atividades que tem grande importância para os proprietários rurais locais. 

                                                 
17

 Não foi possível detalhar maiores informações administrativas e pedagógicas, pois a escola não disponibilizou 

o atual PPP (Projeto Político Pedagógico), apenas partes do PPP de 2013. 
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Por muitos anos as crianças desta porção do campo jataiense foram alfabetizadas pe-

los professores que ofereciam ensino em suas próprias casas nas propriedades. Na década de 

1940, os fazendeiros contratavam um professor para ministrar aulas para os alunos, que eram 

em torno de 15 a 20. As crianças estudavam nas casas destes em algum cômodo ou galpão 

para as aulas. Os pais e os fazendeiros ofertavam alimentação, moradia e pagavam o professor 

por um tempo determinado.  Nesta mesma década foi fundada a Escola Municipal Professor 

Chiquinho (EMPC, 2013). 

Surgiu em 1960 uma Escola multisseriada e recebeu o nome de Escola Municipal 

São José sob a direção do professor Edson Costa. Na década de 1980, a Escola Municipal 

Professor Chiquinho encerrou suas atividades. Segundo as informações divulgadas no acervo 

da EMPC, havia várias unidades escolares menores espalhadas pela área, uma dela era a Es-

cola Municipal Jerônimo Ferreira de Morais. Em 1996, o povo da região se manifestou co-

brando a ampliação da oferta de ensino. Desta forma, a Escola Municipal Jerônimo Ferreira 

de Morais e a Escola Municipal São José acabaram se juntando e formando uma única escola 

denominada São José, que passou a ofertar aulas do 1º ao 9º ano (EMPC, 2013). 

  Em 1998 as autoridades municipais aprovaram a construção de um novo prédio com 

espaço físico maior. As pequenas unidades escolares que existiam espalhadas na região deixa-

ram de existir, tornando a Escola São José em ―escola Pólo‖ da região. 

Contudo, a comunidade solicitou uma mudança no nome da escola, uma homenagem 

a um professor que lutou pela Educação da região, o professor era conhecido como ―Chiqui-

nho‖ (Francisco Ferreira de Souza). Assim, em 1999 o prefeito da época alterou o nome da 

instituição para Escola Municipal Professor Chiquinho.  

Localizada na ―Região do São José‖, a Escola em que se pode observar na Foto 17, 

funciona no turno matutino de segunda a quinta, com suas atividades tendo início às 

08h00min e terminando às 13h20min. A adaptação no horário foi feita para compensar a au-

sência de atividades na sexta feira, por conta do deslocamento dos professores, que residem 

na cidade e permanece toda a semana no alojamento da escola, ou seja, o transporte permane-

ce na unidade de ensino, indo para cidade somente duas vezes na semana, devido à grande 

distância, o elevado custo e cansaço dos professores no deslocamento diário que é em torno 

de 100 quilômetros (EMPC, 2013).  
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 Foto 17 - Fachada da Escola Municipal Professor Chiquinho 

 
 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de. (2015).                                          
                                         

Atualmente a escola oferta o Ensino Infantil e Fundamental I pela Rede Municipal de 

Ensino, conforme o Quadro 10.  O Ensino Fundamental II e o Médio são administrados pela 

extensão estadual do Colégio Estadual Serafim de Carvalho. No geral, são filhos de pequenos 

proprietários e filhos dos funcionários das fazendas (Grandes Propriedades), totalizando 138 

alunos matriculados (EMPC, 2013). 

 

Quadro 10-Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMPC 

TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

Educação Infantil Jardim I Seriada 

Educação Infantil Jardim II Seriada 

Ensino Fundamental I 1º Ano            Multisseriada  

Ensino Fundamental I 2º Ano 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I  4º Ano        Multisseriada  

Ensino Fundamental II 5º  Seriada 
Fonte: EMPMZ, 2015. Org. SOUZA, T. R. de.(2015). 

 

A escola conta com quatorze (14) funcionários, sendo que desses, há quatro (4) pro-

fessores que são concursados, os demais são todos contratados. 
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Entre os desafios colocados ao funcionamento da unidade de ensino está a difícil  

comunicação (internet e telefone) e o transporte (mesmo com a disponibilidade de transporte 

oficial, a escola é distante), a alta rotatividade dos alunos e a ausência dos pais nas escolas, 

torna um grande desafio (EMPC, 2013).   

A escola desenvolve o projeto de ensino da horta escolar e trabalhos com a coleta se-

letiva e conta com diferentes recursos didáticos (multimídia, TVs e DVDs).  

 

3.1.6 Escola Municipal Rio Paraíso  

 

Situada no Projeto de assentamento Rio Paraíso, a Escola Municipal Rio Paraíso III 

está localizada à Leste do município próximo ao Rio Doce, que marca a divisa dos municípios 

de Jataí e Rio Verde-GO. O nome da Escola se refere ao da fazenda que foi ocupada e que 

deu origem ao assentamento de mesmo nome.  A instituição apresenta-se com boa infraestru-

tura, com mercados, posto de saúde e conta com a Sede da Cooperativa Agropecuária Mista 

do Rio Doce (COPARPA). Apesar de assentados, a produção agrícola é voltada para soja, 

milho e sorgo, além disso, há os produtores que investem na pecuária leiteira e de corte 

(EMRP, 2015).  

   A história da Escola Municipal Rio Paraíso está fortemente ligada à luta dos traba-

lhadores rurais para a conquista do Assentamento Rio Paraíso, que teve início em 1985. De-

pois de muito sofrimento e lutas, com o apoio da Igreja católica, Central Única dos Trabalha-

dores (CUT) e Comissão da Pastoral da Terra (CPT) como grandes colaboradores do movi-

mento, o povo conseguiu ter o direito a terra. Assim, em 1989 os assentados tiveram o respal-

do do INCRA e em 1990 as famílias receberam pequenos incentivos do governo, emprésti-

mos, adubos e sementes para o plantio (EMRP, 2015).  

  A partir da implantação do assentamento surgiu a comunidade e esta passou a buscar 

seus direitos, reivindicando a criação de uma escola para atender suas crianças e jovens. Na-

quele tempo não havia transporte para os alunos e devido às grandes distâncias, foram sendo 

construídas escolas em vários locais do assentamento, ficando conhecidas como: Escola Rio 

Paraíso I, II, III, IV, V, VI e VII.  Havia um único professor por cada escola e funcionavam 

em salas multisseriadas (alfabetização até 4º série). 

   Segundo o histórico apresentado no PPP (Projeto Político Pedagógico), os professo-

res eram escolhidos pela comunidade e contratados e pagos pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

   As escolas eram pequenas e contavam com apenas uma sala de aula, construídas de 

pau-a-pique e coberta de palha, conforme apresentado na Foto 18. 
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Foto 18- Uma das Primeiras Escolas em 1986 da EMRP 

 
Fonte: Acervo da EMRP, 2015. 

 

Com o passar dos anos o assentamento passou a ter quatro escolas, construídas com 

placas e cobertas de telhas simples. Porém, as escolas funcionavam apenas até a antiga 4º sé-

rie e, portanto, as crianças ficavam sem possibilidades de prosseguirem e assim terminar os 

estudos. Inconformados, os pais reivindicaram um transporte para os alunos irem estudar na 

cidade. Contudo, o transporte deixava a desejar, com a quebra de veículos muito freqüente e 

os alunos perdiam muitas aulas.  

Mais uma vez as famílias lutaram para ampliar a oferta de ensino, foi quando iniciou 

a ampliação da Escola Rio Paraíso III, para o Ensino Fundamental II, por ser a escola mais 

centralizada e de fácil acesso para todos os alunos da redondeza. Mediante essa conquista, o 

assentamento recebeu o transporte para levar os alunos para a nova escola, contudo, o moto-

rista era pago pelas famílias.  

 Em 1993, as demais escolas foram fechadas e as aulas foram centralizadas no novo 

prédio da Escola Rio Paraíso III, sendo que a mesma recebeu ampliação e os materiais das 

escolas fechadas.  No ano de 1997, a escola funcionava em dois períodos com o Ensino Fun-

damental, no matutino com a 1º fase e vespertino na 2º fase, recebendo merenda escolar, ma-

teriais didáticos e transporte para o deslocamento dos professores e alunos.    

 A estrutura da escola estava em condições precárias, por ser construída na sua maio-

ria por placas de cimento, conforme se pode ver na Foto 19.  
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Foto 19-Antigo Prédio instalado em 1997 da EMRP 

   
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA, T.R de. (2015). 
 

 A instituição não oferecia boas condições para os estudantes em épocas de poeiras, 

chuvas, frio ou calor. Assim, a escola recebeu um novo prédio com dez amplas salas de aulas, 

inaugurado recentemente, no ano de 2014 (FOTO 20). 

Foto 20-Atual entrada da EMRP III 

 
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autor: CLEMENTE, E.C.(2015).                                          

A nova estrutura física da escola conta com rede de energia elétrica e sistema de 

abastecimento de água fornecido por um poço ―semiartesiano‖. O sistema de esgoto é feito 



111 

 

em fossas sépticas. A coleta de lixo é realizada uma vez por semana por funcionários da Se-

cretaria de Obras e Urbanismo de Jataí (EMRP, 2015).  

A escola funciona em regime de tempo integral, com as aulas que se iniciam no perí-

odo matutino às 07h45min e com término às 12h05min. As turmas vão do Jardim I e II e de 1º 

ao 9º ano, conforme se observa no Quadro 9. O núcleo comum funciona todas as manhãs (au-

las da grade curricular de ensino), e no turno vespertino funciona o projeto de ensino ―Mais 

Educação‖ e o de ―Tempo Integral‖ em três dias semanais (término das aulas às 16h30min), 

com aulas de reforço e oficinas culturais (artes, dança, música, teatro, leitura e esportes) que 

são desenvolvidas no antigo prédio da escola.     

  Atualmente a escola conta com 112 alunos matriculados em onze séries, conforme o 

Quadro 11, e não há registros de evasão, de acordo com informações da direção (EMRP, 

2015).  

Quadro 11-Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMRP 

 

TURMAS E SÉRIES 

MODALIDADE 

Educação Infantil Jardim I Multisseriada  

Educação Infantil Jardim II 

Ensino Fundamental I 1º Ano            Multisseriada  

Ensino Fundamental I 2º Ano 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I  4º Ano        Multisseriada  

Ensino Fundamental II 5º  

Ensino Fundamental II 6º  Seriada 

Ensino Fundamental II 7º  Seriada 

Ensino Fundamental II 8º    Seriada 

Ensino Fundamental II 9º  Seriada 
Fonte: EMRP, 2015. Org. SOUZA, T. R. de. (2015). 

 

Conforme o Quadro 11 é possível identificar as modalidades de ensino ofertadas na 

instituição, sendo cinco (5) turmas seriadas e três (3) turmas multisseriadas. De acordo com a 

gestora as turmas multisseridas são mantidas de acordo com as orientações dos profissionais 

da Secretaria Municipal de Educação, no qual assegura que as séries que possuem menos de 

quinze alunos no ensino infantil e fundamental I devem se tornar uma única turma, formando 

salas multisseriadas, pois número de alunos é considerado insuficiente para manter as turmas 

seriadas (EMRP, 2015).   

A fundação da Escola se deu para atender os filhos de assentados, porém, atualmente 

continua atendendo este público, mas agora a maioria são filhos de trabalhadores rurais e, 

portanto, há uma grande rotatividade de alunos que são filhos de trabalhadores temporários 

nas lavouras de grãos, que segundo a instituição esse é um grande problema que a escola en-

frenta, pois essa rotatividade implica no nível de aprendizagem dos estudantes (EMRP, 2015).  
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Atualmente a EMRP integra a Rede Municipal de Ensino, sendo mantida, portanto, 

pela Prefeitura Municipal de Jataí - GO sob a administração da Secretaria Municipal da Edu-

cação. Possui dezoito (18) funcionários, sendo que destes, há três (3) lotados na parte admi-

nistrativa, dez (10) são docentes e cinco (5) são responsáveis pela limpeza, cozinha e alimen-

tação e há também monitores que auxiliam no Projeto Mais Educação. Dos professores, três 

(3) são em regime de contrato e os demais são efetivos. Além disso, há cinco (5) motoristas 

que trabalham no transporte das linhas de ônibus que servem alunos e professores (EMRP, 

2015). 

          São apresentadas no PPP que a escola possui ótima estrutura (espaço físico, equipa-

mentos eletrônicos e uso da Internet) e equipe pedagógica competente. Contudo, há os desafi-

os como: a baixa participação dos pais em reuniões que compromete avanços pedagógicos, as 

turmas multisseriadas que dificulta o andamento das aulas e influencia no processo de ensino-

aprendizagem, como também a falta de livros didáticos e literários para todos os alunos.  

              A escola possui capacidade para manter o Ensino Médio no noturno, que foi extensão 

do Estado até 2013, porém, por ―decisões‖ dos pais e alunos, estes foram matriculados no 

Colégio João Roberto Moreira, localizado na zona urbana de Jataí, justificando a decisão pela 

falta constante de professores na escola (EMRP, 2015).   

 

3.1.7 Escola Municipal Romualda de Barros  

 

     A história desta escola iniciou-se a partir das indagações realizado pelo escritor Goi-

ano Professor Basileu Toledo França no ano de 1958. Ele questionava que havia inúmeras 

crianças analfabetas nas proximidades da fazenda do Sebastião Carneiro de Carvalho (Pete-

ca), um grande amigo do Basileu. O fazendeiro se justificava por não haver professores dis-

postos a lecionar nas fazendas. Indignado pela situação, Basileu procurou a Secretaria de 

Educação do Estado e encontrou ajuda pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógi-

cos), que nortearam os primeiros procedimentos para a construção de uma escola (EMRB, 

2014).  

Para tanto, Basileu iniciou a contagem de analfabetos da região e descobriu que exis-

tia entre adultos e crianças, mais de 100 analfabetos. O fazendeiro Sebastião Carneiro de Car-

valho cedeu então uma área próxima à cabeceira do Ribeirão Queixada para a construção de 

duas salas e o INEP, por sua vez, cerca de CR$ 400 quatrocentos contos réis. Durante a cons-

trução da escola surgiu a ideia de realizar um novo sonho, emancipar o povoado da Estância, 
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porém, por diversas razões, ela permaneceu apenas como um povoado, um Distrito de Jataí 

(EMRB, 2014). 

 As atividades escolares foram iniciadas no dia 05 de março de 1960, tendo o nome 

de Escola Rural Romualda de Barros mantida pelo Estado. A escola iniciou seus trabalhos 

com um ou dois professores que lecionavam e ainda eram responsáveis pelo preparo da me-

renda escolar (EMRB, 2014).        

 Entre os anos de 1970 a 1973 a escola passou a receber ampliações. Em 1971, a es-

cola desmembrou algumas salas multisseriadas e passou a ser administrada pela Secretaria 

Municipal da Educação. Ofertava apenas o Ensino fundamental I. Era difícil, pois os pais de-

veriam procurar outras escolas para dar continuidade aos estudos dos filhos. Contudo, em 

1988 a escola recebeu novas ampliações, ofertando novas séries do Ensino Fundamental II (5º 

à antiga 8º série). Finalmente em 1991, unidade escolar ficou conhecida como Escola Munici-

pal Romualda de Barros pela lei n.º461/91. 

  No ano de 2000 iniciou-se a construção de um novo prédio, autorizado pelo prefeito 

eleito. Hoje, a escola localiza-se ao Norte do município no povoado (Distrito) da Estância na 

Rua João Messias de Souza, conforme a Foto 21. Está estruturada com três (3) salas adminis-

trativas e seis (6) salas de aulas. Os turnos de funcionamento ocorrem no matutino e noturno. 

O Ensino Médio é administrado pelo Estado como extensão do Colégio Alcântara de Carva-

lho (EMRB, 2014).      

Foto 21 - Entrada da Escola Municipal Romualda de Barros, 2015 

 

 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de. (2015). 
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Os alunos são oriundos do próprio povoado, das propriedades rurais próximas e dos 

assentamentos ―Santa Rita‖ e ―Terra e Liberdade‖ do município de Jataí, assentamentos que 

se dedicam predominantemente à pecuária leiteira.  No matutino, a Escola oferece a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e II, totalizando 11 turmas, com 188 alunos, conforme o Qua-

dro 12. A Escola não possui salas multisseriadas, pois no geral, as turmas possuem um maior 

número de alunos em relação a outras escolas localizadas no campo, conforme a Foto 22. 

 

Quadro 12- Turmas e modalidade de Ensino em Funcioanamento  EMRB 
TURMAS E SÉRIES MODALIDADE 

Educação Infantil Jardim I Seriada 

Educação Infantil Jardim II Seriada 

Ensino Fundamental I 1º Ano            Seriada 

Ensino Fundamental I 2º Ano Seriada 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I 4º Ano        Seriada 

Ensino Fundamental II 5º  Seriada 

Ensino Fundamental II 6º  Seriada 

Ensino Fundamental II 7º  Seriada 

Ensino Fundamental II 8º  Seriada 

Ensino Fundamental II 9º Seriada 
Fonte: EMRB, 2015. Org. SOUZA, T. R. de.(2015). 

 

Foto 22 -Sala da Educação Infantil -Escola Municipal Romualda de Barros 

 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA,T.R de. (2015). 
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O quadro administrativo e pedagógico da Escola Municipal Romualda de Barros é 

formado por sete (7) funcionários administrativos e por quatorze (14) professores, totalizando 

vinte e um (21) profissionais, entre os quais apenas quatro (4) são professores contratados. 

  A instituição escolar conta com sistema de água por poço artesiano, utilizam as fos-

sas sépticas e a coleta de lixo é realizada duas vezes por semana.   

Os recursos financeiros são adquiridos através do FUNDEB (O Fundo de Manuten-

ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e da Prefeitura Municipal de Jataí. 

No geral, a escola possui boa estrutura física e possui sala de informática (Foto 23), 

quadra de esporte (Foto 24), biblioteca e recursos didáticos, livros, televisores, DVDs, data 

show e jogos pedagógicos (jogo de xadrez, Mosaico Geométrico, Dominó tabuada, Quebra 

cabeça, Alfabeto móvel, entre outros).    

 

Foto 23-Laboratório de Informática 

 Fonte: Trabalho de campo (2015). SOUZA,T.R de. (2015). 
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 Foto 24 -  Quadra de Esportes da EMRB, 2015 

 
 Fonte: Trabalho de campo (2015). SOUZA,T.R de. (2015). 
 

Entre os desafios destacados no PPP está a faltas dos alunos, que têm sido uma gran-

de adversidade, ora por condições de problemas no transporte, ora por questões familiares. 

Portanto, a escola busca como meta conscientizar os pais e motoristas em relação às faltas dos 

alunos. Entre outras questões, a gestora comentou que a escola carece de espaço físico para 

desenvolver mais projetos, porém, tem previsões para desenvolver pesquisas ligadas à vida no 

campo, como projetos sobre culturas anuais e cuidados com as Áreas de Preservação Perma-

nente (APPs).   

 

3.1.8 Escola Municipal Clobertino Naves da Cunha  

 

Em 1962 o Grupo Escolar Maria de Freitas foi inaugurado em Naveslândia, Fundada 

pelo Estado, ofertava apenas alfabetização para os filhos dos trabalhadores rurais, com salas 

multisseriadas. Logo passou a ser chamada de Escola Reunida de Naveslândia e, em 1987 a 

escola passou a ser chamada de Escola Municipal Clobertino Naves da Cunha, sendo que  

neste mesmo ano passou a integrar a Rede Pública de Ensino do município (EMCNC, 2014). 
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A Escola Municipal Clobertino Naves da Cunha localiza-se à Leste do município, na 

Rua Jataí, nº 277, no Povoado de Naveslândia, situada a 40 quilômetros da cidade de Jataí. Na 

Foto 25 é possível observar a fachada frontal da unidade de ensino.  

                

Foto 25- Entrada da Escola Clobertino Naves da Cunha 

 
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA, T.R de. (2015).                 

 

Atualmente a escola funciona somente no turno vespertino, ofertando Educação In-

fantil (Jardim II) Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, conforme o Quadro 13, totalizando 243 

alunos. No geral, estes são filhos dos moradores do próprio povoado, propriedades rurais, 

assentamentos e acampamentos próximos. No período noturno, a Escola Municipal Cloberti-

no Naves oferece o Ensino Médio (1º ao 3º ano) com gestão compartilhada junto à Rede Esta-

dual de Educação, uma extensão do Colégio João Roberto Moreira.   

 Os recursos Financeiros são adquiridos com verbas do FNDE, verbas da Prefeitura 

Municipal de Jataí e adquiridos pela escola na realização de gincanas, bingos e festas. Os pro-

jetos de ensino implementados pela escola visam superar as dificuldades de aprendizagem, 

com projetos de leitura, produção de textos, jogos matemáticos, pesquisas e outros (EMCNC, 

2014).  
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Quadro 13-Turmas e modalidade de Ensino em Funcionamento EMCNC 
TURMAS E SÉRIES 

 

MODALIDADE 

Educação Infantil Jardim II Seriada 

Ensino Fundamental I 1º Ano            Seriada 

Ensino Fundamental I 2º Ano Seriada 

Ensino Fundamental I 3º Ano         Seriada 

Ensino Fundamental I 4º Ano        Seriada 

Ensino Fundamental I 5º A Seriada 

Ensino Fundamental I 5º B Seriada 

Ensino Fundamental II 6º  Seriada 

Ensino Fundamental II 7º A Seriada 

Ensino Fundamental II 7º B Seriada 

Ensino Fundamental II 8º  Seriada 

Ensino Fundamental II 9º Seriada 
Fonte: EMCNC, 2015. Org. SOUZA, T. R. de.(2015). 

 

A escola atende um grande número de alunos, portanto, não oferta turmas multisseri-

adas. Conta com 33 funcionários e com 15 linhas de transporte escolar público. Destes, há 

(33) trinta e três profissionais efetivos e apenas (6) seis dos professores são contratados.  

A gestão da unidade escolar juntamente com o Conselho Escolar (representação de 

pais, alunos, professores e equipe gestora) incentiva a equipe pedagógica a participar de pales-

tras e cursos oferecidos pela TV Escola, Secretaria Municipal de Educação, Universidade 

Federal de Goiás, uma forma de adquirir novos conhecimentos para as práticas pedagógicas. 

Além disso, busca realizar eventos (festas, palestras, campanhas sociais e culturais), para que 

a comunidade escolar possa participar ativamente das atividades institucionais. (EMCNC, 

2014). 

     A equipe conta com diferentes recursos didáticos como aparelho de TV, DVD, retro 

projetor, impressoras, laboratórios de informática, data show, livros, lousa digital, jogos ma-

temáticos e materiais para educação física (bolas, petecas e redes para jogos). Além disso, 

apresenta uma ótima estrutura física, salas amplas, corredores, quadra de esporte coberta e 

biblioteca, conforme a Foto 26. 
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Foto 26 - Biblioteca da Escola EMCNC, 2015 

 
Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA, T.R de. (2015). 

 

Entre as adversidades que a escola enfrenta estão o número de alunos portadores de 

necessidades especiais que precisam de acompanhamento específico, altas taxas de reprova-

ção e evasão que devem ser reduzidas. A comunicação com os pais tem sido complicada, pois 

nem todos participam das reuniões e há também alunos com idade defasada, com dificuldade 

de aprendizagem (EMCNC, 2014). 

 

3.2 Entre caminhos e desafios das Escolas Estaduais no Campo: Uma Extensão Compartilha-

da   

 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (SME), até 2008 o ensi-

no no campo era ofertado somente pela SME. A partir de 2009 surgiu o convênio da gestão 

compartilhada com a Secretaria Estadual de (SEE), baseada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) n° 9.394/1996. A SME se responsabiliza pelo Ensino Infantil e Ensino Fun-

damental I e SEE assumiu o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio.    

  Das oito escolas localizadas no campo no município de Jataí, seis escolas 

estão no regime de gestão compartilhada, as quais são: Escola Municipal Professor Chiqui-

nho, Escola Municipal Campos Elísios, Escola Municipal Romualda de Barros, Escola Pro-

fessora Maria Zaidem Escola Municipal Boa Vista e Escola Municipal Clobertino Naves es-
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tão sob responsabilidade de Colégios Estaduais localizados na área urbana, conforme o Qua-

dro 14.      

Quadro 14- Escolas no Campo e as extensões Estaduais 

ESCOLAS NO CAMPO EXTENSÕES ESTADUAIS 

Escola Municipal Professor Chiquinho Colégio Estadual Serafim de Carvalho  

Escola Professora Maria Zaidem  

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Escola Municipal Romualda de Barros 

Escola Municipal Boa Vista 

Escola Municipal Campos Elísios 

Escola Municipal Clobertino Naves Colégio Estadual João Roberto   
Fonte: SSE, SME, 2015. Org. SOUZA, T. R. de.(2015). 
 

Duas das escolas no campo não fazem parte da gestão compartilhada, a Escola Mu-

nicipal Rio Paraíso, a qual possui estrutura física para atender o Ensino Médio, mas por deci-

sões administrativas e dos pais dos alunos, recebem o transporte para eles estudarem na cida-

de no período noturno e a Escola Municipal Nilo Lottici, que não possui gestão compartilhada 

por decisões da SME.  

 Em todas as escolas que possuem gestão compartilhada, estas dividem o mesmo pré-

dio e instalações, exceto a Escola Municipal Campos Elísios, que possui uma área específica 

com salas para os alunos e coordenação pedagógica para a extensão estadual, conforme a Foto 

27. 

Foto 27- Entrada da extensão do Estado da Escola Campos Elísios, 2015 

 
 Fonte: Trabalho de campo (2015). Autora: SOUZA, T.R de. (2015). 
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 Em todas as escolas no campo que funcionam sob a gestão compartilhada, há uma 

divisão na administração pedagógica entre a Rede Municipal e a Rede Estadual de Ensino. 

Portanto, o ensino, o currículo, a administração interna (contratação de professores), livros, 

materiais e recursos didáticos são disponibilizados pelo Colégio Estadual responsável pela 

unidade escolar e a Prefeitura Municipal cede o prédio para abrigar as aulas. 

 O convênio da gestão compartilhada foi uma solução emergencial para o problema 

da oferta de vagas nas escolas rurais, pois, o Sistema Estadual de Educação tinha a 

obrigação de ofertar as vagas. Esse convênio resultou em um contrato em que o Mu-

nicípio e o Estado tinham que cumprir as suas obrigações. Competiu ao Município 

emprestar a estrutura física, custear os gastos com os professores da educação infan-

til e 1° fase do ensino fundamental e pagar 50% dos gastos com o funcionamento 

das escolas (transporte de professores, faxineiros, guardas, merenda escolar etc.) Em 

contrapartida o Estado assumiu a obrigação de custear 50% dos gastos com o funci-

onamento das escolas e o salário dos professores da 2° fase do ensino fundamental e 

do ensino médio (LEAL, 2011, p.11-12).    

 

A gestão compartilhada significou a permanência de vagas para o ensino no campo, 

embora a administração estadual tenha encontrando inúmeros desafios e limitações ao desen-

volver as práticas pedagógicas, principalmente por parte dos professores e equipe pedagógica 

que exercem seus trabalhos no campo.   

As atividades curriculares são desenvolvidas de acordo com a normatização do Colé-

gio Estadual responsável pela extensão (conselho de classe, material pedagógico, currículo, 

reuniões pedagógicas e projetos de ensino), porém, o calendário utilizado é o municipal, pois 

as extensões seguem a organização do transporte escolar que acompanha a administração mu-

nicipal. Portanto, as unidades escolares que funcionam como extensão não dispõem de um 

PPP diferenciado, seguindo as normatizações dos Colégios Estaduais que estão no urbano. 

Assim, um professor da equipe pedagógica da extensão descreveu que eles não mudam nada, 

currículo e livros, trabalham conforme a organização estadual. Porém, afirmou que: 

É importante manter essa extensão, o difícil é manter essa separação, independente-

mente se é estado ou município, pois todos são alunos, é uma escola não, dá para se-

parar, não precisa disso e os meninos sentem essa diferença e os alunos e professo-

res do Estado se sentem excluídos por ter essa separação (PROFESSOR P1, 2015). 

 

Isso se deve pela administração escolar, querendo ou não os ―donos da casa‖ são os 

funcionários, professores e alunos do município, além disso, há uma desvalorização dos pro-

fissionais que trabalham nas extensões, pois no geral são contratados, profissionais que rece-

bem salários inferiores e não recebem gratificações por trabalharem em locais de difícil aces-

so, ―Essas extensões são largadas, o que não dá para entender se é a precariedade, o estado 

não vai querer investir em um local que é do município‖ (PROFESSOR P2, 2015).   

É evidente que não ocorreu uma iniciativa pública para estruturar as extensões e, por-

tanto, os professores e a equipe pedagógica encontram dificuldades quanto à estrutura local e 
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acesso a recursos didáticos, conforme um Professor entrevistado ―há uma dificuldade em usar 

recursos didáticos, pois não temos multimídias para nossas aulas, já o município tem, mas não 

usamos, há uma separação mesmo, eu uso meu notebook‖ (PROFESSOR P3, 2015).   

 Como a Rede Estadual de Educação não investiu em materiais e recursos para as 

extensões, com isso a equipe se sentem desmotivadas no trabalho, conforme entrevista com o 

professor, que diz: 

A falta de apoio como material didático, xerox e acesso à internet o município tem, 

mas não podemos usar isso é muito ruim porque quando um aluno da extensão é 

aprovado em vestibulares, é o nome da escola municipal do campo que aparece na 

mídia, então porque o município não pode contribuir, dar apoio? (PROFESSOR P4, 

2015).    

 

Em outra extensão um docente descreve que:  

 
―Os recursos são limitados e nunca usamos os recursos do município, mas pouco a 

pouco estamos conseguindo trazer alguns recursos, hoje temos uma TV data show e 

um notebook. Trabalhar aqui é muito bom, mas é muito difícil trabalhar no envolvi-

mento dessas duas instituições, saber separar a administração, mas trabalhamos e 

contornamos os conflitos‖ (PROFESSOR P5 da extensão estadual, 2015).     

 

 As condições das extensões ainda são instáveis, podendo mudar a administração es-

tadual, já que em pesquisas anteriores, apontadas por Leal (2011), demonstram que as exten-

sões eram administradas por apenas um colégio Estadual e, atualmente são três unidades esco-

lares estaduais situadas no urbano que administram a gestão compartilhada.  

 

3.3 Orientações curriculares e as matrizes curriculares das escolas no campo no Município de 

Jataí.  

  

O processo educativo para uma proposta de Educação no/do campo se pauta a partir 

da articulação entre movimentos sociais, escolas, as autoridades do ensino municipal, estadual 

e federal, os quais permitiram propor mudanças estruturais no modelo ofertado. Entretanto, as 

escolas localizadas no campo em Jataí GO seguem orientações curriculares reproduzidas fi-

elmente a partir do modelo urbano. Para que haja mudanças no ensino, é necessário a aplica-

bilidade das Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo. Dessa forma, as questões 

apontadas são: Que orientações curriculares são seguidas pelas escolas no campo em Jataí? O 

que dizem as orientações curriculares sobre a educação no/do campo? É possível adequar às 

matrizes curriculares para os sujeitos do campo?  

As escolas seguem as normatizações definidas pelos superiores que administram a 

SEE e SME, os quais mantém suas propostas curriculares voltadas para o mundo urbano. As-
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sim, ver-se-á a seguir o que os documentos oficiais indicam ou mencionam sobre uma educa-

ção no/do campo.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) constituem documentos ou guias ofi-

ciais para todo o país, entretanto, nele não é apontado ou mencionado sobre a oferta de educa-

ção no/do campo. Há apenas menções sobre a diversidade cultural e da valorização de dife-

rentes grupos sociais, indicando entre os seguintes objetivos de ensino:   

―[...] valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspec-

tos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discri-

minação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais (BRASIL, PCN,1997, p. 66).  

 

Os documentos dos PCNs reforçam a importância da pluralidade cultural, da valori-

zação de todos os povos e grupos humanos, enfatizam que todas as crianças e jovens têm o 

direito de aprender e que isto é garantido pelo Estado e deve ser comum para todos, sejam 

alunos da cidade ou do campo.     

Na reorientação curricular do Estado de Goiás (2009), também não está  especificada 

e delimitada uma proposta de educação no/do campo, mas dá ênfase que as escolas devem 

realizar suas mudanças e criar propostas por meio do Projeto Político Pedagógico, conforme 

suas necessidades e particularidades  de cada realidade escolar. Em seguida, são apresentadas 

todas as disciplinas e suas respectivas expectativas de aprendizagem e eixos temáticos. 

Ao verificar as matrizes curriculares das escolas pesquisadas, identificou-se que a 

SEE e a SME utilizam a reorientação curricular do Estado de Goiás (2009) com pequenas 

adaptações nos conteúdos nas séries iniciais (Ensino Infantil). As demais séries seguem na 

íntegra os eixos temáticos e as expectativas de aprendizagem. Contudo, as modificações e 

adequações poderão ser realizadas para uma proposta de educação no/do campo, de acordo 

com as Diretrizes Operacionais para as Escolas Campo.  

A partir das reivindicações dos Movimentos Sociais do Campo, Universidades, Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Comissão da Pastoral da Terra (CPT), dentre 

outros, as populações do campo conseguiram o direito à criação das Diretrizes Operacionais 

para as Escolas do Campo (Resolução CNE/ CEB n. 1 de 03 de abril de 2002). Segundo a lei: 

 
 A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões ineren-

tes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudan-

tes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia dispo-

nível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 

soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 

(BRASIL, 2002, p.1). 
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As diretrizes do campo apresentam que os sistemas de ensino devem manter as nor-

matizações que orientam a educação básica no país, desenvolver propostas pedagógicas que 

valorizem a organização do campo, respeitando as diferenças (BRASIL, 2002). 

 Fica claro que a criação de uma proposta de educação básica específica para os su-

jeitos do campo, dependerá de política pública educacional visando fortalecer a Educação 

no/do Campo e a união entre as distintas esferas do poder público na realização desta tarefa. 

De acordo com Brasil (2013), a proposta para uma Educação do Campo surgiu a partir de 

movimentos sociais, como o exemplo de uma Escola do MST do Rio Grande do Sul em 1975-

1985, a qual iniciou ações significativas, ao propor uma mudança no quadro de professores, 

conteúdos e livros voltados para as especificidades e experiências dos sem-terra.    

Deste modo, adequar às realidades específicas para os sujeitos do campo é uma mis-

são possível, porém, as escolas no campo da referida pesquisa não possuem propostas para 

mudanças curriculares. De acordo com os pesquisadores Pessoa (2007), Leal (2011) e Almei-

da (2014), as escolas localizadas no campo em Jataí não apresentaram mudanças ou novas 

propostas curriculares e não há adequações nos conteúdos aplicados. 

Em contrapartida, os professores podem realizar suas adequações conforme sua for-

mação e disciplina trabalhada. Os Educadores necessitam de planejamentos específicos para 

obter resultados para não continuar a reproduzir de forma idêntica a educação urbanocêntrica.  

Mesmo assim, constatou-se na pesquisa que os docentes não têm licenciatura para a educação 

do campo e nem mesmo recebem cursos de capacitação ou atualização neste sentido. 

Desta forma, por se tratar de uma pesquisa de caráter geográfico, apresentar-se-á 

exemplos dos eixos temáticos disponíveis nas matrizes curriculares das escolas de Jataí do 

Ensino de Geografia, exemplos e sugestões e aprofundamentos específicos para alunos que 

vivem no campo. 

Iniciaremos a verificação dos conteúdos de geografia em uma série de cada nível de 

ensino na seguinte ordem: Ensino Fundamental I (4º Ano), Ensino Fundamental II (7º Ano) e 

Ensino Médio (1º Ano). Serão destacadas apenas três expectativas de cada série a fim de via-

bilizar as discussões.  

O 4º ano do Ensino Fundamental I apresenta no final do ano letivo, o eixo natureza, 

apresentando as seguintes expectativas de aprendizagem:  

 1- Relacionar as transformações da natureza na cidade com o desenvolvimento da 

mesma;  

 2-Diferenciar espaço urbano e rural identificando seus elementos naturais e artifi-

ciais;  
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 3-Diferenciar tempo e clima.  

Em todas as séries, os professores devem se atentar aos conhecimentos prévios dos 

alunos. Callai (2003, p.78) descreve que o ensino de Geografia para as séries iniciais é extre-

mamente importante, são momentos de construir conceitos básicos a partir da realidade das 

crianças, no estudo em questão, os saberes e fazeres do campo. ―Isso tem de ser feito de modo 

que o aluno sinta parte integrante daquilo que está sendo estudando. Que o que ele está estu-

dando é a sua realidade concreta, vivida cotidianamente, e não coisas distantes e abstratas‖.   

Ao verificar a primeira expectativa de aprendizagem, constatou-se que a mesma dá 

ênfase maior nas transformações da natureza que ocorrem na cidade. Subentende-se que um 

aluno do 4º ano de uma escola localizada no campo tenha vivido mais em áreas rurais, portan-

to, é possível questionar os alunos sobre as mudanças espaciais nas áreas rurais em que vi-

vem, dando um maior valor para o lugar de vivência dos mesmos. Logo, é difícil supor que 

estes alunos tenham familiaridade com fatos urbanos, que dependendo da região, pode estar 

muito distante da realidade destes discentes. Comumente sabemos que nas áreas rurais tem 

perpassado por inúmeras mudanças, como a inserção indústrias, equipamentos de lazer e tu-

rismo e mecanização no campo, assim, é apropriado realizar adaptações que poderão tornar 

mais clara o entendimento dos alunos.   

Na segunda expectativa, a compreensão do espaço urbano e rural é fundamental para 

os alunos. Contudo, sabemos que são expressões que se apresentam em inúmeros debates por 

diversos autores como, Léfèbvre (1970), Kayser (1996) Silva (1999), Veiga (2002) Abramo-

vay (2003) dentre outros. Contudo, os professores devem iniciar uma ―alfabetização geográfi-

ca‖ (CALLAI, 2001), identificando os elementos em que compõem esses espaços, sejam na-

turais ou transformados. Como são alunos das áreas rurais, é importante começar a abordar e 

discutir os elementos das paisagens rurais próximos deles, porém, ao abordar os elementos do 

urbano, os professores devem tomar muito cuidado para não apresentar urbano como melhor e 

superior ao rural, marginalizando o campo como lugar de ―atrasado‖, mas sim, como espaços 

que apresentam diferenças de bens e serviços, mas que se complementam e são interdepen-

dentes. 

A última expectativa de aprendizagem do 4º ano apresenta um tema voltado para os 

aspectos físicos da geografia, conceito sobre tempo e clima, os quais serão amadurecidos ao 

longo da trajetória escolar e devem ser conceituados ao iniciar o conteúdo. Tendo em vista 

que os estudantes vivem em um espaço rico de informações, os educadores podem solicitar 

uma observação do tempo próximo de suas casas, prática comum e realizada pelos pais nas 
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lidas diárias do campo.  Já o clima pode ser visto e enfatizados nas práticas agrícolas em que 

dependem das condições climáticas de um determinado lugar.     

No 7º ano do Ensino Fundamental II apresenta-se no 4º bimestre do ano letivo, o ei-

xo A industrialização, a urbanização e a modernização no campo, que apresentam as seguin-

tes expectativas de aprendizagem:   

 1- Analisar as conseqüências socioculturais, políticas, econômicas e ambientais do 

processo de modernização no campo;  

 2- Caracterizar a estrutura fundiária no Brasil;  

 3- Compreender o processo de concentração de terras no Brasil e suas relações 

com a expropriação e a exclusão social no campo.    

As expectativas do 7º ano são todas voltadas para as condições de vida dos sujeitos 

do campo. Entendemos que os alunos já tenham uma maturidade maior sobre os temas, assim 

refletir as atuais configurações espaciais das áreas rurais é um bom começo para os alunos 

compreenderem e valorizarem o rural. Assim, a primeira expectativa é ampla, o professor 

poderá trabalhar textos sobre os distintos grupos sociais e culturais do campo (indígenas, ca-

boclos, agricultores familiares, pescadores, assentados acampados), enfatizar como esses po-

vos foram sendo expropriados de suas terras, resultados da ―modernização‖. Fatos nos quais 

auxiliaram e condicionaram a estrutura fundiária no Brasil, pois a grande propriedade  é co-

mum na paisagem rural, todavia, a sua presença é ainda mais constante em determinadas regi-

ões, como é o caso da região Centro-Oeste. Atualmente, a região se tornou um dos principais 

produtores agrícola do país ocupado por grandes propriedades rurais, que controlam milhares 

de hectares de terra.     

Considerando a estrutura fundiária, é possível compreender o processo de concentra-

ção de terras no Brasil, conforme a terceira expectativa. É relevante destacar a exclusão dos 

sujeitos do campo e levar aos alunos a refletirem que o nosso país apresenta grandes exten-

sões de terras, as quais estão nas mãos de poucos indivíduos. Portanto, a terra passou a ser 

espaço de luta ―[...] dos desapropriados nas grandes obras do Estado, dos ―brasiguaios‖, dos 

sem-terra, dos seringueiros, dos bóias-frias e da presença do ―trabalho escravo‖ particular-

mente nas carvoarias (OLIVEIRA, 1996, p.54). 

Os povos que lutam pelos seus direitos no campo são marginalizados, sendo que essa 

imagem foi criada pela mídia nacional ao tratar sobre o tema. O professor pode solicitar que 

os estudantes comentem sobre o assunto, bem como suas origens e a luta dos seus familiares 

para conquistar e/ou se manter na terra.   
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No 1º Ano do Ensino Médio é destacado no 3º Bimestre o eixo Social Cartográfico 

Físico territorial, apresentando as seguintes expectativas de aprendizagem:  

 1- Conhecer, conceituar as categorias de análise da Geografia e estabelecer corre-

lações para compreender o funcionamento do Espaço Geográfico; 

 2- Entender que a paisagem é o ponto de partida para o estudo do espaço geográfi-

co;  

 3- Compreender o espaço geográfico como o conjunto indissociável de sistemas de 

objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações (organização do tra-

balho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e cotidi-

anas), que revelam as práticas dos diferentes grupos humanos que nele produzem, 

lutam, sonham, e fazem a vida caminhar.     

Ao iniciar os conteúdos do 1º Série do Ensino Médio, o docente irá trabalhar os prin-

cipais conceitos e categorias científicas da Geografia e do seu ensino: Lugar, espaço, territó-

rio, paisagem e região. Após conceituar os conceitos/categorias de análises da Geografia, é 

relevante que o professor faça uma explanação sobre todos eles, porém, buscando direcioná-

las para o espaço de vivência dos alunos, fazendo com que os estudantes compreendam me-

lhor o lugar das suas vidas, território de luta, paisagem que muda e se transforma, regiões 

que estão conectadas exercendo influências e espaço que determinam diferentes formas de 

apropriação.  

Ao estabelecer a segunda expectativa, abordar que a paisagem contempla todas as 

transformações na sociedade, é tudo que possa ser visto, seja uma paisagem natural ou cons-

truída. Propõe-se realizar questionamentos sobre como eram as paisagens nas áreas rurais e 

como atualmente são caracterizadas, destacando as principais mudanças que ocorreram ao 

longo das últimas décadas.     

A terceira expectativa é ampla, sendo possível ampliar a abordagem, há a sugestão 

para trabalhar as relações de trabalho, tanto do campo como na cidade, pautadas e discutidas 

separadamente. Em seguida, realizar debates que campo e cidade são espaços que se comple-

mentam e são interdependentes. Correlacionar os preços dos alimentos na cidade com a pro-

dução do campo, que a cidade depende do campo para ter acesso a recursos primários e o 

campo depende da cidade na disponibilização de produtos tecnológicos, ou seja, apresentam 

uma dependência mútua.   

Para Arroyo (2012) as escolas e as autoridades competentes podem elaborar currícu-

los para os alunos que vivem no campo de acordo com, a vida social destes, tempo, cultura e 

identidades, a partir dos saberes e fazeres, articular os currículos para sujeitos do ensino infan-
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til e de jovens e adultos. Além disso, é necessário que haja educadores formados e capacita-

dos para atuarem com as especificidades dos povos do campo.    

Organizar as escolas, os currículos, os agrupamentos respeitando a especificidade 

dos educandos em seus tempos humanos de formação supõe superar essa organiza-

ção solitária, segmentada do trabalho e avançar para formas mais coletivas e mais 

concentradas em coletivos de educados-educadores por tempo de formação. [...] Or-

ganizar o trabalho docente em coletivos de tempos de formação significa avançar 

para outra organização do trabalho docente e para outra formação do trabalhador do-

cente, um trabalhador preparado para acompanhar a especificidade de cada tempo de 

formação dos educandos. (ARROYO 2012, p.739).  

 

Isso significa avançar na formação docente para atuarem em escolas localizadas no 

campo.  Contudo, entende-se que o que se aprende na cidade se aprende no campo, o fato é 

que o docente se torna um mediador ―facilitador‖ do processo de ensino aprendizagem, con-

tribuindo para uma aprendizagem significativa, incluindo os conhecimentos prévios do cotidi-

ano dos alunos, no caso em questão a vida dos sujeitos do campo devem ser levados em conta 

ao abordar os conteúdos, assim, os alunos poderão reconhecer a importância dos temas traba-

lhados em sala.  

Não se pretende deixar receitas prontas para todas as séries, mas sim sugestões, re-

flexões e inquietações, para que possamos repensar ao trabalhar com alunos que vivem no 

campo. Além disso, os sujeitos que aí vivem não apresentam características homogêneas, na 

verdade, apresentam imensa riqueza cultural com diferentes modos de viver, saberes e faze-

res.      

Por ora, não faremos a abordagem das expectativas de aprendizagem das demais dis-

ciplinas, mas acreditamos que independente da área de atuação do professor, é possível reali-

zar abordagens mais específicas, conforme a realidade e a vivência dos alunos. O incentivo 

para as respectivas mudanças é sugerido por autores que pesquisam e ensinam em diferentes 

áreas de atuação, como Almeida (2014), que investigou a atuação dos professores de Ciência 

e Matemática nas escolas que ofertam o Ensino Médio no campo em Jataí. Este autor identifi-

cou que o trabalho docente realizado nestas disciplinas não é pensado nas necessidades dos 

alunos do campo. A autora, portanto, sugeriu debates na organização de um curso, para que os 

professores pudessem refletir e repensar a prática docente com os jovens das escolas.   

Após ter apresentado alguns aspectos das orientações curriculares das escolas, vere-

mos a seguir os livros didáticos adotados pelas instituições escolares localizadas no campo do 

município de Jataí GO.     
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3.4 Os livros didáticos adotados nas Escolas no Campo no Município de Jataí  

 

O livro didático constitui uma ferramenta diária do professor, é considerado por mui-

tos um ―guia‖ para as práticas escolares. Contudo, os livros são instrumentos pedagógicos 

para o ensino e aprendizagem, porém, advertindo-se que o mesmo não deve ser o único e ab-

soluto recurso didático pedagógico. A adoção ou não de um livro didático implica uma série 

de decisões como, editores, os currículos das disciplinas segundo o Estado, mercado editorial 

e por fatores de ordem econômica e política de cada localidade. Ademais, o seu uso faz parte 

da rotina dos docentes e discentes, sendo que em muitas instituições escolares, a equipe gesto-

ra mensura o desempenho dos alunos e professores por meio da verificação do cumprimento 

ou não dos textos e atividades do livro didático.   

Existem poucos debates sobre o uso correto dos livros didáticos nas salas de aulas, 

porém, sabemos que são instrumentos no qual tiveram evolução servindo como fonte do sa-

ber, tornando-se um estímulo e auxílio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. 

(SCHÄFFER, 2008).   

De acordo com Vesentinni (2004, p.228), a Geografia Crítica contribuiu para a ino-

vação dos livros didáticos: 

[...] a incorporação de novos temas/problemas, normalmente ligados às lutas sociais: 

relações de gênero, ênfase na participação do cidadão/morador e não no planejamen-

to, compreensão das desigualdades e das exclusões, dos direitos sociais (inclusive os 

do consumidor), da questão ambiental e das lutas ecológicas etc. Ela também impli-

ca em valorizar determinadas atitudes – combate aos preconceitos; ênfase na ética, 

no respeito aos direitos alheios e às diferenças; sociabilidade e inteligência emocio-

nal – e habilidades (raciocínio, aplicação/elaboração de conceitos, capacidade de ob-

servação e de crítica etc.). E para isso é fundamental uma adoção de novos procedi-

mentos didáticos: não mais apenas ou principalmente a aula expositiva, mas, sim, 

estudos do meio (isto é, trabalhos fora da sala de aula), dinâmicas de grupo e traba-

lhos dirigidos, debates, uso de computadores (e suas redes) e outros recursos tecno-

lógicos, preocupações com atividades interdisciplinares e com temas transversais, 

etc. 

 

 É relevante destacar que o livro não garante o saber absoluto, sendo necessário que o 

professor utilize esse instrumento e outros recursos que possa enriquecer os conteúdos pro-

postos. Sendo ou não utilizado em todas as aulas, os livros devem contemplar os objetivos das 

aulas e dos alunos envolvidos (SCHÄFFER, 2008).   

A escolha do livro reflete no processo ensino-aprendizagem, o mesmo deve ter uma 

linguagem clara de fácil compreensão dos alunos, como ressalta Castrogiovanni (2003, p. 

133), em que ―[...] os livros precisam ter clareza, coerência e exatidão‖.  

Porém, de acordo com Schäffer, (2008, p.148) há desafios na escolha das obras pe-

dagógicas: 
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[...] O que se verifica é que as licenciaturas não produzem, não escolhem, não lêem, 

pouco criticam, não conhecem o livro didático. A universidade e suas licenciaturas 

fazem que não vêem que o aluno de graduação usa o livro didático quase às escon-

didas, saindo da universidade sem saber que o ensino que ele  orientará é um outro 

saber.  

 

Os livros são oferecidos para as escolas pelo Ministério da Educação (MEC). É envi-

ada uma listagem e amostras de livros por áreas de conhecimentos, livros que não contem-

plam todas as propostas curriculares e se distanciam da realidade dos alunos, pois são produ-

zidos para serem usados em todo o país e acabam centrando as análises e dados que trazem na 

realidade da Região Sudeste do Brasil, desvalorizando as demais regiões e/ou modos de vida 

que destoam desta. Em seguida os professores se reúnem por área de conhecimento e realizam 

a escolha de três coleções e aguardam a disponibilidade dos mesmos.  

Tendo em vista que as orientações curriculares nas escolas localizadas no campo são 

as mesmas seguidas pela cidade, os professores do campo optam por livros que possam con-

templar tais orientações, ou seja, os mesmos livros da cidade. Contudo, o Programa Nacional 

do Livro Didático para o Campo- PNLD campo, vêm ampliando a oferta de livros didáticos 

específicos para as escolas rurais que apresentam turmas multisseriadas ou turmas seriadas do 

1º ao 5º ano. Desta forma, algumas escolas do município trabalham com livros específicos do 

PNLD-campo para turmas do Ensino Fundamental I.   

Conforme abordado anteriormente, as escolas municipais localizadas no campo em 

Jataí GO ofertam apenas o Ensino Infantil e Ensino Fundamental I sob a administração muni-

cipal, enquanto que o Ensino Fundamental II e Ensino Médio são administrados pela Rede 

Estadual de Ensino, a qual utiliza os mesmos currículos e livros didáticos escolhidos e oferta-

dos na cidade         

Portanto, apresentaremos de forma mais específica apenas a oferta dos livros PNLD-

Campo, uma conquista para os sujeitos do campo, embora o livro não seja utilizado em todas 

as unidades de ensino do campo, pois de acordo com as entrevistas e pesquisas nas escolas, 

encontramos dois principais livros utilizados pelas escolas do Ensino Fundamental I, o livro: 

―Porta Aberta‖, utilizado nas escolas da cidade e do campo e o livro ―Girassol Saberes‖ e 

―Fazeres do campo‖, livros adotados em algumas escolas do campo, conforme a Figura 1 A e 

B.  
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Figura 1 A e B- Livros adotados no Ensino Fundamental I -2015 

       
Fonte: Coleção ―Girassol‖, 2012 e ―Porta Aberta‖, (2008).  

 

Ao verificar os conteúdos dos respectivos livros, entendemos que em especial os li-

vros do PNLD-Campo trazem uma abordagem mais específica sobre as populações rurais. 

Para caracterizar como um livro para os alunos do campo é necessário que seja uma coleção 

de livros voltados para os povos que vivem no campo assim, a avaliação do Guia PNLD-

Campo apresentou as características da coleção Girassol afirmando que:  

O que a caracteriza a coleção como uma obra voltada para o aluno do campo são as 

ilustrações e os temas que contextualizam as atividades, as quais, em geral, têm co-

mo eixo norteador o cotidiano em comunidades rurais. As identidades socioterritori-

ais representativas do campo são demonstradas quando a coleção trabalha temáticas, 

como formas de moradia, espaços sociais, práticas culturais por meio de brincadei-

ras, festas populares, hábitos alimentares e canções populares. Estimulam-se as rela-

ções intergeracionais por meio de entrevistas e diálogo com os mais velhos, estabe-

lecendo uma relação de troca de informações e apresentação das atividades à família 

e à comunidade, fortalecendo assim, a importância das relações entre família, comu-

nidade e escola. (...) A proposta didática reconhece alguns povos que vivem no 

campo, tais como quilombolas, índios, acampados, assentados bem como certa di-

versidade das práticas dessas comunidades. Apresenta também diferentes tipos de 

moradia no campo, tais como agrovilas, ecovilas, acampamentos, etc. (BRASIL, 

2012, p. 31-32)    

 

As figuras a seguir (2 A - B e 3) apresentam  alguns conteúdos e exercícios de apren-

dizagem  no livro Girassol de Geografia do 4º ano.   
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Figura 2 A e B- Conteúdo do Livro PNLD-campo Saberes e fazeres do campo 

     

Fonte: Livro Saberes e fazeres do campo, FTD (2012). 
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Figura 3- Exercícios de Ensino-aprendizagem 

 Fonte: Livro Saberes e fazeres do campo, FTD (2012).  
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Os conteúdos abordados na figura 2 A e B apresentam uma ênfase maior para as po-

pulações do campo, com uma linguagem acessível aos alunos, reafirmando a necessidade dos 

moradores do campo valorizar em suas festividades e seus modos de vida. É possível identifi-

car que o texto chama a atenção dos estudantes para se ter orgulho de ser do campo ao apre-

sentar dizeres como; “quem nasceu e vive no campo deve se orgulhar de sua origem e das 

suas tradições‖.  A obra demonstra as diferentes organizações do espaço rural, as tradições, 

como as festas, comemorações religiosas, trabalhos, jogos, os saberes e fazeres do campo. 

 Os povos do campo apresentam culturas singulares e a vida neste espaço traduz uma 

relação mais próxima do homem com a natureza. Assim, os textos chamam a atenção para os 

diferentes grupos sociais existentes no campo brasileiro, como: indígenas, caboclos, agriculto-

res familiares, pescadores, assentados, caiçaras, acampados, entre outros. Ao apresentar os 

diferentes povos do campo, os professores podem explorar as informações dos textos pontu-

ando as especificidades desses, pois os textos não trazem e/ou não aprofundam nas particula-

ridades de cada um deles, mas apresenta o caminho para as discussões em sala.                                                                                                                               

A Figura 3, por sua vez, apresenta um momento de discussão dos alunos acerca do 

conteúdo estudado, levando a criança a pensar no seu lugar de vivência e cuidar da vida no 

campo, dando exemplos e chamando a atenção dos alunos ao dizer no texto, “maltratar os 

animais é crime. Nenhum animal deve ser maltratado”. Incentiva o aluno a ter um olhar e um 

cuidado com a natureza, não tratá-los com crueldade, pois a vida humana depende do equilí-

brio e harmonia da natureza. 

As atividades apresentadas na Figura 3 incentivam os alunos a refletirem sobre suas 

vidas no campo, suas tradições e festividades e, em seguida são incentivados a compartilhar 

essas informações com os colegas em momentos de socialização.  Sobre os exercícios, o Guia 

da PNLD- campo enfatiza que:    

A coleção trabalha de forma a favorecer que a criança desenvolva autonomia para 

compreender o mundo que a cerca e para interpretar as situações do dia a dia. Desse 

modo, favorece e incentiva a criança a pensar, refletir, generalizar e abstrair com ba-

se em situações concretas. Propõe atividades individuais e em grupo. As atividades 

propostas ao longo da obra propiciam uma problematização dos conteúdos, o que 

favorece a produção de avaliações críticas (BRASIL, 2012, p. 33).   

    

Se os livros do PNLD – Campo são ou não os melhores livros para as escolas no 

campo é outra discussão, que não será aprofundada, haja vista que  as escolas localizadas no 

campo em Jataí  encontram outros desafios, como as orientações curriculares que estão todas 

voltados para o urbano.            

 Todavia, a escolha do livro deve valorizar os educandos, estimular os leitores a faze-
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rem reflexões e análises dos conteúdos propostos, contendo elementos que em especial esti-

mulem os alunos a fazerem reflexões e análises sobre os conteúdos propostos, de modo que 

possibilite ―[...] uma abordagem que valorize a realidade que enfoque o espaço como totalida-

de; estímulo para que o aluno desenvolva a criatividade não apresentando idéias (sic) fecha-

das, mas sim a pensarem e refletirem criticamente‖ (CASTROGIOVANNI, 2003, p. 134).    

Desta forma, entende-se que o livro didático é um instrumento indispensável nas ati-

vidades pedagógicas, contudo, o mesmo não deve ser o manual das aulas. É claro que as leitu-

ras pedagógicas devem apresentar perspectivas críticas. Castrogiovanni e Goulard (2003), 

afirmam que  os bons livros didáticos para o ensino de Geografia devem conter fidelidade das 

afirmações, estímulo à criatividade, correta representação cartográfica, abordagens que valo-

rizem a realidade do educando e enfocar o espaço como totalidade.      

Sendo o livro didático um recurso presente na sala de aula, é necessário que os pro-

fessores realizem constantes análises nos mesmos, além disso, é relevante utilizar outros ins-

trumentos pedagógicos, os quais poderão atingir os objetivos de uma aula, seja um livro para-

didático, ou recursos audiovisuais.     

Com objetivo de compreender os sujeitos envolvidos nas Escolas localizadas no 

Campo em Jataí GO, apresentaremos a seguir a percepção dos entrevistados (secretários, ges-

tores, professores e pais/responsáveis dos alunos) sobre a oferta e estrutura de ensino nessas 

instituições.    

 

3.5 Percepções dos entrevistados sobre a Educação ofertada nas Escolas no Campo 

               

 A investigação acerca das unidades escolares localizadas no campo se apresenta na 

expectativa apresentada por Arroyo (2009, p.23), que assinala que: ―Um primeiro desafio que 

temos é perceber qual educação está sendo oferecida ao meio rural e que concepção de educa-

ção está presente nesta oferta.        

 Para tanto, a coleta de dados em estudo seguiu-se os requisitos do comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP/UFG), Resolução CNS nº. 466/12. Desta forma, para resguardar a identidade 

dos entrevistados atribuímos códigos para cada grupo de entrevistados: F, G, P, e R. Para re-

ferir aos secretários da SEE e SME utilizamos F1 e F2 o ―F‖ se refere ao funcionário que nos 

atendeu no momento da pesquisa, pois os secretários não responderam os questionários os 

mesmos indicaram um funcionário responsável para responder as questões. Para designar os 

gestores das escolas, G, para referir aos professores P e indicar as entrevistas dos pais dos 

alunos utilizamos o R, pois entrevistamos pai, mãe, avôs e tios que são responsáveis pelos 
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alunos. Portanto, apresentaremos a seguir a percepção dos entrevistados da Educação nas Es-

colas no Campo.          

3.5.1 Gestores e secretários das escolas pesquisadas             

                                           

Entre os pesquisados, entrevistou-se todos os gestores das escolas no campo e um 

responsável da Secretaria Municipal da Educação (SME) e um da Secretaria Estadual de Edu-

cação (SEE) em Jataí, ligados aos trabalhos pedagógicos desenvolvidos no campo. O objetivo 

é apresentar a visão e entender como está sendo implementado o ensino nas escolas localiza-

das no campo no município.         

   Partiu-se de uma investigação inicial com os responsáveis da SME e SEE, inicial-

mente questionamos o número de escolas localizadas no campo que foram fechadas aos lon-

gos dos anos e os motivos de tais fechamentos. Em resposta, a SME informou que as escolas 

não foram fechadas, pois elas se uniram formando as oito escolas polos e, que assim, segundo 

eles, têm mais de oito anos que não há fechamento de escolas no município.    

Sobre esse assunto, o funcionário da SEE informou que trabalham na gestão compar-

tilhada, na medida em que aumenta o número de alunos, a SEE acaba tendo o dever de ofertar 

a continuidade, criando extensões do Ensino Médio nas Escolas Municipais no Campo. As-

sim, das oito Escolas existentes hoje no Campo, sete funcionavam sob a gestão compartilhada 

Rede Estadual/Municipal. Porém, em 2014, a Escola Municipal Rio Paraíso deixou de ofertar 

Ensino Médio, devido às condições de transporte e por decisão da comunidade escolar, os 

alunos então são transportados do campo para estudar na cidade diariamente.       

Indagamos se o ensino implementado nas escolas estão baseadas nos princípios da 

oferta de uma educação do campo, conforme o decreto lei de nº 7352 de 4 de novembro de 

2010 (Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA). Em resposta, o responsável da SME afirmou que ―Não. As 

escolas no campo ainda não seguem o programa, mas está em nossos estudos para ser implan-

tado nos assentamentos de nossos municípios‖ (FUNCIONÁRIO F1, 2015). O responsável da 

SEE informa que não, pois estão se adaptando ainda com a gestão compartilhada.   

Buscando conhecer o trabalho pedagógico, questionamos se o currículo e o material 

didático estão de acordo com uma proposta de educação do campo e se ocorre uma educação 

diferencial para estes alunos, de acordo com o Art. 28 da LDB – Lei Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96).  A funcionária da SME afirmou que:  
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Sim. São coleções específicas para o campo e sua escolha é feita pelos professores 

que se reúnem na escola. Analisam o livro, após a escolha enviam para a SME que 

solicita os livros da Editora. Todas as escolas do campo do nosso município seguem 

o artigo 28 da LDB, ou seja, trabalham com adaptações de currículos e metodologias 

de acordo com as necessidades percebidas no desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos (FUNCIONÁRIO S1, 2015). 

 

      Sobre esse assunto, a responsável pela SEE nos informou que:  

A SEE busca criar um currículo diferenciado para os alunos das extensões no ensino 

do Campo, contudo, encontraram sérias adversidades para criá-lo, pois falta conhe-

cimentos e equipe preparada para desenvolver um currículo específico. (FUNCIO-

NÁRIO S2, 2015). 

 

Tanto o responsável da Secretaria Municipal de Educação, como da Secretaria Esta-

dual de Educação manifestaram que as escolas possuem transportes suficientes para os alunos 

e professores, porém, devido à localização e horários de início e término do trabalho, as con-

dições das estradas se tornam um sério desafio.       

Muitas escolas enfrentam dificuldades para desenvolver seus trabalhos pedagógicos. 

Para tanto, a SME se manifestou dizendo ―[...] entre os desafios temos as estradas sem pavi-

mentação, alunos que moram muito distante das escolas, dificuldades em oferecer formação 

continuada aos professores e dificuldade para oferecer reforço para os alunos‖ (FUNCIONÁ-

RIO S1, 2015). Já a SEE nos informou ―O maior desafio é manter o contrato de professores 

nas escolas no campo‖ (FUNCIONÁRIO S2, 2015).       

Isso se deve porque a maioria dos profissionais que trabalham pelas extensões esta-

duais é contratada e muitos preferem ficar nas cidades, haja vista que são professores que re-

cebem salários mais baixos e não recebem gratificações por difícil acesso. Diferentemente dos 

profissionais da SME, que recebem 30% a mais no salário para trabalharem nas escolas loca-

lizadas no campo, que consideramos uma política positiva por parte do Poder Público Muni-

cipal, de incentivo aos docentes.       

 É apropriado apresentar como é a concepção dos responsáveis pelas secretarias sobre 

as escolas, serem ou não do/no campo e entender as metas da SME e SEE sobre a lei que difi-

culta fechamento de escolas rurais e quilombolas (Lei 12.960, de 27 de março, altera a lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB para fazer constar exigências de manifestação de ór-

gão normativo, como os conselhos municipais de Educação). Para tanto, a meta da SME é 

―[...] oferecer uma educação de qualidade embasada nas leis que amparam o direito dos alu-

nos das escolas rurais a terem acesso ao ensino sem perda para os mesmo‖. Sobre as Escolas 

No/do campo diz: ―As escolas rurais são no campo, mas recebem todo o atendimento e recur-

sos municipais, sendo muito bem amparadas por prédios novos, salas de informática, profes-
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sores preparados e lanches diferenciados das escolas urbanas.‖ (FUNCIONÁRIO S1, 2015). 

A SEE manifesta ―[...] somos uma extensão, portanto, manteremos e abriremos novas exten-

sões na medida em que as comunidades venham solicitar‖ (FUNCIONÁRIO S2, 2015).    

Entre o universo da pesquisa, entrevistamos os oito gestores que atuam nas Escolas 

Municipais localizados no Campo, de acordo com o Apêndice C.    

A primeira questão buscou saber dos gestores se existe no Projeto Político Pedagógi-

co (PPP) da escola uma proposta pedagógica para atender as necessidades do aluno do campo.  

Dos oito gestores entrevistados, seis deles afirmaram que há projetos, mas não totalmente 

voltados especificamente para o campo, somente projetos de ensino de horta e de coletas sele-

tivas, um dos gestores respondeu da seguinte forma: ―Não temos. Ainda, estamos adaptando. 

Já realizamos, queremos voltar a desenvolver projetos como visitar as lavouras para conhecer 

uma curva de nível, uma voçoroca, uma nascente e focar os problemas da falta da água 

(GESTOR G1, 2015).  

Sempre adequamos os projetos da SME, mas no momento não realizamos nada es-

pecífico para o campo, Já realizamos um projeto em 2013 para acabar com os mos-

quitos, havia infestações de mosquitos até que conseguimos a climatização das salas 

de aulas e assim todas as escolas localizadas no campo conseguiram ar condicionado 

(GESTOR G2, 2015).     

 

Em uma das escolas pesquisadas há a execução de projetos de ensino no contra tur-

no, que leva a escola a oferecer aulas e atividades em tempo integral, oportunizando aos alu-

nos o direto de participar em outras atividades extracurriculares. Para tanto, o gestor entrevis-

tado diz:  

Temos no projeto do Governo Federal, o Mais Educação [Projeto de Ensino imple-

lemtado pela Rede Estadual de Goiás]. Temos um professor que mora no assenta-

mento e desenvolve um projeto conhecido como Resgate cultural e valores huma-

nos. O professor busca trabalhar de acordo com as vivências dos alunos, como as 

práticas de agricultura, pois a produção deles é soja, milho e girassol. Assim, a in-

tenção do professor é resgatar os valores culturais, pois perdemos muitas árvores do 

cerrado (GESTOR G3, 2015).  

 

  No geral, não são todos eles projetos específicos para o campo, mas sim projetos 

que possam contribuir com a comunidade escolar. Contudo, encontrando oportunidades, os 

docentes podem trabalhar outros projetos e atividades curriculares voltadas para as especifici-

dades dos alunos do campo, como é no caso da escola que trabalha em tempo integral, viabili-

zando o desenvolvimento destes projetos. 

Sobre esse assunto, o entrevistado diz: 

Ainda temos poucas iniciativas sobre isso, não temos uma escola do campo, embora 

nossa clientela seja do campo não temos materiais específicos para se trabalhar dire-

cionado só o campo. A SME não nos orienta a trabalhar com as escolas rurais então 

procuramos estar sempre trabalhando a realidade dos alunos na sala de aula a vivên-
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cia deles na zona rural. Percebemos que os alunos vêm com vontade de estudar eles 

tem esse desejo de estar sempre na escola. Quando o transporte estraga os alunos fi-

cam contrariados por perder as aulas, mas não temos uma diretriz específica, anti-

gamente tínhamos um departamento das escolas rurais, hoje não temos mais (GES-

TOR G4, 2015).      

 

A partir da fala do gestor, é possível afirmar que ele compreende uma Educação 

do/no Campo, tendo a perspectiva que esta proposta seria voltada para a valorização das espe-

cificidades dos povos e do movimento social dos trabalhadores que aí residem. Ele está ciente 

que a equipe docente segue as orientações propostas pela Secretaria Municipal de Educação, 

ou seja, uma Educação Rural na qual o ensino oferece o mesmo currículo das escolas urbanas, 

não havendo um ensino diferenciado voltado para os sujeitos do campo (RIBEIRO, 2012). 

 Compreendida do interior das relações sociais de produção capitalista, a escola tan-

to urbana quanto rural, tem suas finalidades, programas, conteúdos e métodos defi-

nidos pelo setor industrial, pelas demandas de formação para o trabalho nesse setor, 

bem como linguagens e costumes a ele ligados. Sendo assim a escola não incorpora 

questões relacionadas ao trabalho produtivo, seja porque, no caso, o trabalho agríco-

la é excluído de suas preocupações [...] (RIBEIRO, 2012, p.294).  

 

Para entender sobre os conhecimentos dos gestores quanto às Diretrizes Básicas para 

a Educação Básica para as escolas do Campo, questionamos se os gestores possuem conheci-

mento e se seguem ou não estes.  

De acordo com os entrevistados, somente um diz não saber bem do que se trata e 

dois disseram que já ouviram falar e não se manifestaram a respeito, os demais se expressa-

ram da seguinte forma: ―Conheço as diretrizes, porém, seguimos as orientações e normatiza-

ções oriundas da SME, sem muita argumentação‖ (GESTOR G5, 2015).  Outro entrevistado 

se manifestou da seguinte maneira: ―Essa diretriz quase não usa porque o currículo é voltado 

para a cidade, já tivemos livros do campo diferenciados para escolher, mas os professores 

decidiram não seguir esse material por ser um material engessado‖ (GESTOR G6, 2015).     

De acordo com as entrevistas locais e os dados apresentados no item 3.3 e 3.4 (Ori-

entações curriculares e livros didáticos), é apresentado que o currículo não é diferenciado, 

mas que algumas escolas já tiveram a oportunidade de trabalhar livros direcionados para o 

ensino no campo, porém, as equipes não tiveram êxito, trazendo desconforto para o desenvol-

vimento das atividades pedagógicas, conforme é salientado pelo gestor F: 

Não conheço bem essas diretrizes. Temos um livro didático voltado para o campo 

não gosto porque os nossos alunos não são diferenciados, só porque aqui é campo 

manda esses livros para o campo, é um livro fraco por isso os professores usam mais 

de um livro. Além disso, temos que seguir a matriz curricular e o livro do campo não 

contempla, não é necessário um livro específico do campo, pois temos muita rotati-

vidade de aluno o nosso livro tem que ser igual a da rede urbana. (GESTOR G 6, 

2015).     
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Quando se questiona a importância de manter as escolas no campo, todos são unâni-

mes ao dizer que as escolas polos são extremamente importantes para toda a comunidade, 

pois atendem as crianças, jovens e até mesmo funcionários que moram no campo e trabalham 

na escola. Acerca disso, o gestor (G7, 2015) afirma: ―Sim para a região é muito importante a 

escola atende mais de 100 alunos e temos muitos funcionários que dependem do trabalho e 

moram na região‖.  O gestor G6 descreve que ―A escola atende as necessidades básicos sim, 

vários alunos já ingressaram na faculdade, o nosso número (reduzido) de alunos implica na 

boa qualidade‖ (GESTOR G6, 2015).     

   Questionamos para os gestores se a escola localizada no campo consegue atender de 

modo adequado as necessidades dos alunos (APÊNDICE C) Em resposta, seis deles disseram 

que sim, um expressou que a escola atende parcialmente e um dos gestores disse: ―[...] não 

acho, pois não disponibilizo vagas para todas as séries, a estrutura da escola é precária, além 

de ter várias turmas multisseriadas‖ (GESTOR G8, 2015).     

Entre os desafios apresentados pelos gestores está a questão do transporte, a rotativi-

dade dos alunos e as turmas multisseriadas.  São problemáticas que envolvem toda a comuni-

dade escolar (professores, gestão, equipe pedagógica, alunos e os pais dos alunos).   

O transporte escolar representou uma conquista ao longo dos anos, mas ainda encon-

tramos muitas reclamações, pois envolve as condições dos veículos e estradas e isso implica 

diretamente no tempo gasto no deslocamento entre casa e escola.  Nesse sentido, o gestor G8 

se expressa ―[...] uma das maiores dificuldades está no transporte escolar, pois as estradas são 

ruins, as crianças precisam levantar cedo, normalmente cansadas para estudar e, além de tudo 

as quebras constantes dos veículos‖ (GESTOR G8, 2015).    

Nesse sentido, é importante que haja acessibilidade do transporte para que os alunos 

do campo tenham acesso à escola. ―A falta de transporte escolar na área rural torna-se um 

problema ainda mais grave quando não existem escolas na própria área e o aluno é obrigado a 

freqüentar a escola na área urbana‖ (EGAMI et al, 2008, p.4). 

A alta rotatividade de alunos é um fator que ocorre em todas as escolas pesquisadas, 

pois o nosso município é voltado para a cultura de lavouras temporárias de grãos, assim mui-

tos moram nas fazendas e trabalham em contratos que seguem os ciclos produtivos que se 

iniciam no plantio e terminam na colheita. Em muitos casos, ao término do contrato, os pais 

se mudam em busca de algo melhor ou porque foram dispensados. 

Os filhos acompanham os pais, porque muitos vivem do trabalho das fazendas, as-

sim os alunos fazem rodízios de escolas, recebi quatros alunos essa semana de outras 

escolas rurais e perdi dois que foram estudar em outra escola rural, assim fica difícil 

acompanhar o rendimento de todos os alunos (GESTOR G1, 2015).   
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Entre os maiores desafios também estão as classes multisseriadas, uma sala que é or-

ganizada em duas séries, devido ao número reduzido dos alunos e à política dos Poderes Mu-

nicipal e Estadual de cunho neoliberal para a contenção de gastos, ela é submetida à respon-

sabilidade de um único professor que desempenha dois trabalhos simultaneamente. Assim, 

um gestor afirma: ―Temos turmas multisseriadas que são extremamente complicadas, com-

promete o trabalho do professor e o aprendizado dos alunos‖ (GESTOR G3 ENTREVISTA-

DO, 2015).       

   O professor tem que atender duas séries em uma única sala, por exemplo, se o pro-

fessor começa a explicar o conteúdo do 5º ano os alunos do 4º vão querer escutar o 

professor e não vai conseguir prestar atenção na sua atividade proposta. (GESTOR 

G1, 2015).    

 

Por mais que seja uma prática das primeiras escolas no campo, essa é uma realidade 

que ainda persiste nas Escolas Municipais de Jataí. Segundo a SME, quando há séries com 

menos de 15 alunos elas se tornam multisseriadas. O baixo número de alunos nas escolas no 

campo inviabiliza a criação de turmas seriadas e, para manter as turmas, criaram-se as multis-

seriadas, ações que representam uma ação de cunho neoliberal/mercadológica, pois assim 

reduzem os gastos com o salário docente e inviabiliza a construção de salas ou até mesmo de 

novas escolas. 

Em síntese, os entrevistados foram praticamente unânimes nos questionamentos, 

apresentando a realidade cotidiana que a comunidade escolar enfrenta. Assim, a partir dos 

apontamentos dos gestores, entrevistamos os professores a fim de compreender um pouco do 

trabalho desenvolvido nas escolas no campo e as condições de ensino.   

 

3.5.2 Análise das entrevistas dos Professores         

 Entrevistou-se os professores que atuam nas escolas localizadas no campo do muni-

cípio de Jataí - GO. Dentre as adversidades no processo de coleta dados, destacamos que não 

foi possível entrevistar todos os professores devido ao curto tempo disponível para marcar as 

entrevistas. Para tanto, deixamos as entrevistas com a equipe pedagógica, porém, muitos se 

recusaram em participar. Assim, as respostas foram obtidas por meio de entrevistas, com um 

total de 30 professores, de acordo com o apêndice D.     

 Verificou-se que dos professores entrevistados, todos têm ao menos um curso de 

graduação, embora em pesquisas anteriores, realizadas por Oliveira (2011), os professores das 

escolas rurais sequer haviam concluído o curso de graduação.        



142 

 

Gráfico 2-Nível de formação dos professores nas escolas localizadas na zona rural do municí-

pio de Jataí-GO 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org.: SOUZA, T. R. de.(2015) 

De acordo com o Gráfico 2,  todos os professores são graduados e, entre estes, 69% 

são especialistas e um pequena parcela de 12% já concluíram o Mestrado, sendo que  19% 

dos entrevistados estão no mestrado em andamento. Contudo, não entrevistamos nenhum pro-

fessor que tenha o título de doutor nas escolas. Porém, o nível de formação dos professores 

tem alcançados maiores níveis, desmitificando aquele velho discurso de que professor do 

campo é qualquer professor leigo e sem formação. Conforme Gomes (1995, p.25): 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo so-

bre os percursos e os projetos próprios, com vista, à construção de uma identidade, 

que é também uma identidade profissional [...] a formação não se constrói por acu-

mulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um traba-

lho de refletividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal.     

Quanto ao tempo de trabalho dos professores, identificamos que os docentes da pri-

meira fase exercem a docência por um período maior, por volta de 5 a 15 anos de experiência 

em escolas rurais, enquanto que os professores das extensões estaduais tendem a ser jovens 

professores que estão nas escolas há apenas 1 a 2 anos, pois, no geral são professores que 

exercem seus trabalhos em regime de contrato temporário, em condições piores de trabalho e 

salários.          

 Tanto os professores como os alunos recebem o transporte escolar, uma conquista 

que se concretizou como resultado da luta ao longo dos anos, haja vista que as primeiras esco-

las no campo não dispunham de transporte. Assim, ao investigar se há professores que moram 

no campo ou na cidade, identificamos a seguinte situação, conforme o Gráfico 3.  
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Gráfico 3- Local de residência dos docentes 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org. : SOUZA, T. R. de.(2015). 

É claro que há professores que residem no campo e, que por isso, pressupõe-se que 

estes possuem uma vivência maior com a vida no rural e conseguem dar um valor maior na 

importância da escolarização do homem do campo, pois estes sabem da luta para garantir es-

tudo para os moradores do campo. Pequena parcela destes, em torno de 27,0% dos professo-

res que residem no campo, próximo às suas respectivas escolas (locais de trabalho). Há alguns 

professores que vivem no campo e atuam nas escolas desde sua fundação. A maior parte dos 

professores mora na cidade, sendo que 73,0% usam o transporte escolar.   

 Há uma discussão dos autores que defendem a proposta ―Por Uma Educação do 

Campo‖, na qual os professores também devem ser oriundos do campo e ter uma preparação 

específica para o ensino neste espaço. Em contrapartida, Arroyo (2010, p. 361) afirma que há 

―[...] a formação que privilegia a visão urbana, vê os povos-escolas do campo como uma es-

pécie em extinção e privilegia transportar para as escolas do campo professores da cidade sem 

vínculos com a cultura e os saberes dos povos do campo‖.     

 O autor supracitado apresenta que essa situação coloca instabilidade no quadro de 

professores, por não ter docentes qualificados para trabalharem o ensino que possam garantir 

os direitos e atender as necessidades dos povos do campo. De certa forma, é importante que 

os profissionais das escolas conheçam que os movimentos sociais no campo vêm buscando 

lutar e garantir o direito de uma educação do campo. Neste sentido, questionamos se os pro-

fessores conhecem as Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo e o que sabem a res-

peito.   
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Gráfico 4-Você conhece Diretrizes Operacionais para as Escolas do Campo? 

 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org. : SOUZA, T. R. de.(2015). 

         

 De acordo com os resultados do Gráfico 4, 77% dos entrevistados não conhecem 

essa proposta, se expressando da seguinte forma: ―não conheço. Nunca trabalhei com essas 

diretrizes‖ (PROFESSOR P1, 2015), ―Se existe eu não tive acesso‖ (PROFESSOR P2, 2015). 

Os demais, somente 23,0% afirmaram conhecer as diretrizes na graduação e em leituras aca-

dêmicas, conforme o entrevistado, ―[...] estou conhecendo no mestrado. Na escola não é traba-

lhado esse assunto‖ (PROFESSOR P3, 2015).          

 Na percepção das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo no Paraná (2006, 

p.9), as Diretrizes Curriculares para o Campo poderão contribuir com a prática educativa do 

professor, ―[...] tornando-a cada vez mais próxima da realidade dos sujeitos do campo, crian-

do assim um sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes, que vão ter na escola 

um trabalho educativo com sentido em suas vidas‖.      

 Pensar nesse posicionamento implica entender como os professores do campo têm 

trabalhado suas disciplinas para suprir as necessidades destes alunos. Em trabalho de campo, 

encontramos diversos professores que ministram várias disciplinas para suprir a ―falta‖ de 

professores das áreas específicas. Isso ocorre para haver economia de recursos com a educa-

ção, pois os mesmos completam sua carga horária diária e semanal na escola em que traba-

lham, de modo a não necessitar da vinda de outro professor de outra disciplina específica para 

ministrar poucas horas desta.       

 Os depoimentos dos professores demonstram que estes consideram suas respectivas 
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disciplinas como importantes e como conseguem trabalhar com a realidade dos alunos. De 

acordo com os professores entrevistados, obtemos as seguintes considerações: ―Trabalho Por-

tuguês na cidade e no campo, quando realizo meus planejamentos já penso na realidade dos 

meus alunos do campo, voltando para as necessidades deles‖ (PROFESSOR P4, 2015). ―Con-

sigo trabalhar a vivência dos alunos para o ensino de Geografia que é rico, além disso, os alu-

nos nos ensinam muito‖ (PROFESSOR P5, 2015). ―Eu tento trabalhar dentro do planejamento 

conforme normas pela secretaria, mas nunca tive o olhar para a vida no campo dos alunos‖ 

(PROFESSOR P6, 2015).  ―Eu consigo trazer os alunos para as necessidades deles basta que-

remos, devemos buscar sempre mesmo que não temos materiais específicos‖ (PROFESSOR 

P7, 2015).               

 Nos argumentos dos professores encontramos muitos que se esforçam em encontrar 

metodologias para trabalhar em suas disciplinas, mesmo com os desafios diários os professo-

res sabem que a origem e a realidade dos alunos é um fator importante para definir as metodo-

logias e conteúdos a serem trabalhados em suas aulas. Assim, o Gráfico 5 apresenta as infor-

mações dos docentes que afirmaram procurar adequar seus conteúdos conforme a realidade 

dos alunos do campo. 

Gráfico 5 - O conteúdo é ensinado conforme a realidade dos alunos do campo? 

 Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org.: SOUZA, T. R. de.(2015). 

Segundo os resultados obtidos, nem todos os professores afirmaram buscar metodo-

logias e conteúdos de ensino voltados para a realidade dos alunos do campo, sendo que 37% 

afirmaram que não tentam e, 17% afirmam que procuram parcialmente. ―Muitos conteúdos 
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permitem a contextualização com a realidade local, mas nem sempre é trabalhado dessa for-

ma, pois alguns conteúdos não permitem adequar‖ (PROFESSOR P7, 2015). Os professores 

encontram inúmeras adversidades, contudo, 46,0% dos entrevistados afirmaram que conse-

guem trazer seus conteúdos e vinculá-los com a base da realidade dos alunos.     

 Segundo os professores entrevistados, que estão vinculadas à SME, as Escolas dis-

põem de vários recursos didáticos que permitem trabalhar, contudo, essa não é a situação dos 

professores que trabalham pela gestão compartilhada e que estão vinculados à Rede Estadual 

de Educação, que segundo eles, carecem de alguns recursos pedagógicos. Para tanto, questio-

namos quais os recursos/equipamentos mais utilizados pelos professores durantes as aulas, 

conforme o Gráfico 6.  

Gráfico 6-Os recursos didáticos mais utilizados em aulas 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.  Org.: SOUZA, T. R. de.(2015). 

   Os recursos/equipamentos didáticos são ferramentas indispensáveis em qualquer 

disciplina, pois auxiliam no processo didático de transmissão do conhecimento. Em suas au-

las, os docentes podem utilizar recursos que desenvolvam nos alunos a capacidade de cons-

trução de ideias, conceitos e interpretação de textos e dos fatos sociais, políticos e econômi-

cos.  Uma professora entrevistada afirmou:  

Os alunos chegam com desejo de serem motivados, eles esperam muito da escola, 

portanto, precisamos de uma escola que precisa ser mais atrativa um ambiente que 

motiva, porque a vida deles no campo é pacata para eles, então é o momento em que 

o professor passar a ser o estímulo. (PROFESSOR P8, 2015).   
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O livro didático e os recursos áudio visuais são os mais utilizados dentre os professo-

res pesquisados, conforme o Gráfico 6. ―A finalidade específica de todo material didático é 

abrir a cabeça, provocar a criatividade, mostrar pistas em termos de argumentação e raciocí-

nio, instigar ao questionamento e à reconstrução‖ (DEMO, 1998. p.45).   

 Obviamente, o Gráfico 6 indica que os livros didáticos são os mais utilizados para 

ministrar suas disciplinas. O livro é um recurso didático/ pedagógico do processo ensino e 

aprendizagem que vem sendo utilizado por anos e se tornando para muitos uma ―bíblia‖ a ser 

seguida. Bittencourt (2001, p. 73) descreve que o livro didático é 

 [...] portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o domínio da leitura escrita 

em todos os níveis de escolarização, serve para ampliar informações, veiculando e 

divulgando, com uma linguagem mais acessível, o saber científico. Possibilita, 

igualmente, a articulação em suas páginas de outras linguagens além da escrita, que 

podem fornecer ao estudante uma maior autonomia frente ao conhecimento. Por seu 

intermédio, o conteúdo programático da disciplina torna-se explícito e, dessa forma, 

tem condições de auxiliar a aquisição de conceitos básicos do saber acumulado pelos 

métodos e pelo rigor científico.   

 De qualquer forma, o livro deve ser um recurso no trabalho docente e facilitar a 

aprendizagem dos educandos, apresentando uma linguagem acessível à sua idade e origem, 

sendo de extrema relevância que o professore utilize outras fontes para confrontar ou fortale-

cer as informações contidas nos livros. Assim, é importante conhecer os livros adotados pelos 

educadores nas escolas do campo. Questionamos se o livro adotado pelo professor no campo 

contempla ou não o cotidiano dos alunos do campo, chegamos aos resultados do gráfico 7, 

que indica que 73% dos entrevistados não utilizam um livro voltado para a realidade do cam-

po.  

Gráfico 7- O livro didático adotado aborda o cotidiano dos alunos do campo 

   
Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org.: SOUZA, T. R. de.(2015).              
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Dos entrevistados, identificamos que 27 % dos professores utilizam livros voltados 

para os alunos do campo. É até contraditório, pois os professores não utilizam currículos dife-

renciados, mas utilizam livros para o aluno do campo. O fato é que as políticas são divergen-

tes, o MEC por meio do Governo Federal lançou livros do PNLD-Campo e o Estado de Goiás 

não alterou o Currículo para escolas no Campo.  Portanto, durante as escolhas dos livros didá-

ticos, são ofertadas obras voltadas para o campo e, algumas escolas administradas pela SME 

acabam recebendo estes materiais. Durante as entrevistas, identificamos que as escolas rece-

bem o livro ―GIRASSOL Saberes e fazeres do Campo‖.    

 Ter um material voltado para as especificidades do campo é uma conquista da comu-

nidade escolar, porém, investigamos a percepção dos professores a esse respeito, buscamos 

saber se os professores acreditam ser importante ter um currículo e materiais didáticos volta-

dos para a população do campo, conforme o Gráfico 8.    

 

Gráfico 8-Você acha importante ter um currículo e material didático voltado para a população 

do campo ? 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org. : SOUZA, T. R. de.(2015).                   

        

Nos relatos apresentados pelos professores, fica bem claro os resultados no Gráfico 

8. Dentre os pesquisados, 54% desejam ter materiais didáticos diferenciados e específicos 

para os alunos do campo. Em contrapartida, 33% afirmam que não é necessário e, 13% até 

acham que seria importante uma mudança parcialmente. Nesta questão, alguns professores 

expressaram-se: ―sim, mas não devem voltar apenas ao campo, principalmente porque essa 
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população é diferente daquelas que só vivem no campo. Os nossos alunos participam ativa-

mente da vida urbana‖ (PROFESSOR P7, 2015). ―acredito que essa adaptação do conteúdo e 

do material didático facilitaria a aprendizagem do aluno bem como o trabalho do professor, 

pois desperta o interesse quando o aluno se vê inserido no contexto do conteúdo ensinado‖ 

(PROFESSOR P8, 2015). 

 

―Não. Falamos escola do campo, mas na verdade essa escola é só uma escola pólo, 

só nossa localidade é rural porque os ensinos, as normas, as propostas são urbanas, 

não é diferenciado. Claro que temos a preocupação de voltar para o campo, mas não 

é necessário mudanças, na escola há grande rotatividade de alunos do campo para a 

cidade.‖ (PROFESSOR P9, 2015). 

 

 

  A partir da realidade dos alunos do campo, os professores se manifestaram com dife-

rentes concepções, pois os mesmos convivem com a prática pedagógica, todavia voltar o en-

sino para a vida dos sujeitos é primordial, sendo relevante entender que os movimentos por 

Uma Educação no/do Campo defendem uma adaptação e adequação à realidade dos sujeitos.  

[...] é preciso compreender que por trás da indicação geográfica e da frieza de dados 

estatísticos está uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as rela-

ções sociais específicas que compõem a vida no e do campo, em suas diferentes 

identidades e em sua identidade comum; estão pessoas de diferentes idades, estão 

famílias, comunidades, organizações, movimentos sociais... A perspectiva da educa-

ção do campo é exatamente a de educar este povo, estas pessoas que trabalham no 

campo, para que se articulem se organizem e assumam a condição de sujeitos da di-

reção de seu destino (CALDART, 2002, p. 20). 

Ao entrevistar os docentes, percebemos que muitos não ouviram falar sobre as dire-

trizes para o campo e as propostas pedagógicas para o campo, portanto, como esses professo-

res podem se sensibilizar, lutar ou buscar adaptações em currículos se os mesmos nunca tive-

ram um preparo na formação acadêmica ou encontros pedagógicos propostos pela SME ou 

SEE?  Ora, os entrevistados relataram que nunca tiveram preparação, palestras, oficinas ou 

propostas pedagógicas voltadas para os alunos do campo.    

 Para tanto, Fernandes (2002, p.67), ressalva que enquanto professores devemos pen-

sar nos direitos dos sujeitos do campo.   

Nosso pensamento é defender o direito que uma população tem de pensar o mundo a 

partir do lugar onde vive, ou seja, da terra em que pisa, melhor ainda: desde a sua 

realidade. Quando pensamos o mundo a partir de um lugar onde não vivemos, idea-

lizamos um mundo, vivemos um não lugar. Isso acontece com a população do cam-

po quando pensa o mundo e, evidentemente, o seu próprio lugar a partir da cidade. 

Esse modo de pensar idealizado leva ao estranhamento de si mesmo, o que dificulta 

muito a construção da identidade, condição fundamental da formação cultural 

(FERNANDES, 2002, p.67).   
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 A partir do trabalho docente, questionamos os desafios encontrados pelos professo-

res, os quais foram sistematizados conforme o Gráfico 9. Pontuamos a questão do difícil aces-

so, transporte, materiais didáticos, salas multisseriadas e estrutura física. 

Gráfico 9- Os maiores desafios ao trabalhar nas Escolas no Campo 

 
Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org. : SOUZA, T. R. de.(2015)                                         

 

A situação do transporte e o difícil acesso têm sido os grandes desafios apontados, 

pois, as situações das estradas comprometem o tempo de deslocamento diário, trazendo um 

desgaste físico para a equipe docente e discente. Quanto aos materiais didáticos, em torno de 

19% se manifestaram insatisfeitos, pois, muitas escolas possuem recursos, mas outros que 

participam da gestão compartilhada encontram esse problema, pois se o material é do municí-

pio, os professores que lecionam pela Rede Estadual, geralmente estão impedidos de utilizá-

los. Já a estrutura física é apontada por uma pequena parcela dos professores, em torno de 6%, 

pois, não se aplica a todas as escolas, que na verdade, em sua maioria estão, relativamente, em 

boas condições de estrutura física.       

 Um dos desafios mencionados pelos professores são as salas multisseriadas. Para 

aperfeiçoar as aulas os professores trabalham atividades que possam contemplar simultanea-

mente as duas séries. Sobre esse assunto, o PPP (2015, p12) da EMNL menciona:  

Na sala multisseriada é possível desenvolver uma metodologia com toda a turma. 

Nesse sentido o importante não é a série e sim os objetivos a serem alcançados. Ou-

tro aspecto é propor uma metodologia que ofereça oportunidades para se trabalhar 

de maneira interdisciplinar envolvendo vários componentes curriculares. 
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Todavia, o professor tenta trabalhar mediante as suas possibilidades. Em pesquisas 

realizadas por Ferri (1994), as classes multisseriadas impõem limitações, pois os alunos têm 

dificuldade de entender as aulas, a adaptação destes é um desafio por ser uma classe com alu-

nos heterogêneos e o professor tem de executar vários trabalhos de maneira simultânea, com-

prometendo assim a eficiência dos trabalhos pedagógicos e, consequentemente o processo de 

ensino e aprendizagem.           

 Arroyo (2010, 737) enfatiza que há inúmeras críticas sobre a organização das salas de 

aulas em multisséries, como um ensino precarizado devido às políticas neoliberais para a edu-

cação e, claro, para as escolas no campo. Além de desqualificar o trabalho docente,  essa pro-

posta de sala multisseriadas está em crise, tanto nas escolas do campo como nas cidades. ―Por 

sua vez os processos de ensino-aprendizagem e as didáticas são reféns dessa organização line-

ar-etapista que determina os conteúdos que, na multissérie,[...]‖   

 Embora as escolas localizadas nas áreas rurais tenham menor número de alunos, ter 

uma classe multisseriada se torna um problema no ensino. Questionamos qual é o rendimento 

dos alunos do campo em relação aos alunos da cidade. Em resposta, 53% dos professores dis-

seram que o rendimento é superior, enquanto que 30% acreditam ser igual e uma pequena 

parcela de 17% consideram o rendimento inferior, expressando-se da seguinte forma: ―Devido 

à falta de identificação com o conteúdo das aulas, acredito que os alunos do campo têm maior 

dificuldade de aprendizagem, dificuldade maior em apreender o conteúdo‖. (PROFESSOR 

P9, 2015). ―Não vejo grandes diferenças no rendimento dos alunos do campo em relação à 

cidade‖ (PROFESSOR P10, 2015). ―o rendimento dos alunos do campo é maior devido o 

número de alunos‖ (PROFESSOR P11, 2015).  ―O rendimento é maior tenho uma turma com 

3 alunos no Ensino médio e são ótimos alunos‖ (PROFESSOR P3, 2015).  

 De fato, ter um número menor de alunos possibilita melhor rendimento  no processo 

de ensino e aprendizagem, mas essa é uma discussão que vai além do número de alunos, 

aprender é uma construção, está no dia-a-dia, sendo que:      

Aprender é um ato lento e uma busca constante. Toda aprendizagem tem um gosto e 

o sabor é um saber. E nem sempre o gosto e o sabor são deliciosos, pois o processo, 

as aprendizagem muitas vezes, é doloroso, porém a satisfação se concretiza quando 

o saber se efetiva. Às vezes, o caminho é lento e pedregoso (PUNTEL, 2007, p 89).  

 

Ensinar é uma arte e, para executar a prática pedagógica, é preciso entender que en-

sinar para crianças não é o mesmo que para adultos, pois é necessário que o educador saiba 

trabalhar conteúdos e metodologias de ensino de forma adequada às idades dos educando, 
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como também as origens dos alunos. Ensinar para sujeitos que moram em zonas rurais é dife-

rente dos sujeitos que vivem nas zonas urbanas 

3.5.3 pais e responsáveis dos alunos   

 

Buscando conhecer as concepções dos pais/responsáveis dos alunos a respeito das 

condições de ensino das escolas no campo e a visão que eles possuem sobre residir e estudar 

no campo, entrevistamos 28 pais de discentes de escolas situadas no campo no município de 

Jataí. Este universo de pais foi pesquisado em visitas nas residências rurais situadas em assen-

tamentos, povoados, pequenas e grandes propriedades rurais de modo aleatório.   

Iniciou-se a coleta de dados questionando há quanto tempo as famílias vivem no 

campo. Assim, tabulamos os dados conforme a Gráfico10. 

        

Gráfico 10 - Quanto tempo mora no Campo? 

                          
Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org .: SOUZA, T. R. de.(2015).            

      

A maioria vive há pouco tempo no campo, no caso em questão, 32% nos relataram 

que vivem entre de 01-05 anos, mas encontramos famílias que vivem por mais tempo,  acima 

de 25 anos. No geral, 71% dos entrevistados vivem de 01 a 17 anos no campo.   
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Quanto à localidade, 68% revelaram que trabalham na propriedade e os 25% que vi-

vem em suas propriedades, no geral, são assentados e donos de pequenas propriedades, ape-

nas 7% afirmaram alugar a propriedade e entre as suas principais atividades desenvolvidas, 

estão a está à produção de grãos e a produção de leite, conforme o Gráfico 11 apresenta.     

 

Gráfico 11- Atividades desenvolvidas no Campo pelos pais dos alunos 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org:. SOUZA, T. R. de.(2015).                                       

 

Conforme os dados, 32% deles se dedicam à produção de grãos, fato que se consu-

mou em relação àqueles ligados às médias e grandes propriedades. Por conseguinte, tanto as 

famílias que trabalham nas propriedades e, principalmente os pequenos produtores acabam 

desenvolvendo várias atividades que visam garantir uma oportunidade de renda.  

               Na questão seguinte, questionamos se a família prefere morar no campo ou na cida-

de, revelando, conforme o Gráfico 12, que os 93% dos entrevistados preferem viver no campo 

e apenas 7% afirma preferir residir na cidade.  
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Gráfico 12- Prefere morar no Campo ou na Cidade? 

Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org .: SOUZA, T. R. de.(2015).                                                     

 

Os pais se justificaram pela escolha com as seguintes respostas: ―Prefiro o Campo a 

cidade é violenta‖ (RESPONSÁVEL R1, 2015); ―O campo é mais tranqüilo e é melhor para 

criar os filhos‖ (RESPONSÁVEL R2, 2015) ; ― Prefiro o campo, pois aqui gastamos menos e 

vivemos melhor‖ (RESPONSÁVEL R3, 2015);―Na cidade temos melhores condições de vi-

da‖ (RESPONSÁVEL R4, 2015).                   

O desejo de morar no campo ou na cidade se define a partir das condições de vida 

dos sujeitos, o campo e a cidade ―[...] materializam-se e compõem as paisagens produzidas 

pelo homem; ‗urbano‘ e ‗rural‘ são representações sociais, conteúdos das práticas de cada 

sujeito, cada instituição, cada agente na sociedade‖ (BIAZZO, 2009, p. 144). 

Questionamos se os pais preferem que seus filhos continuem a morar no campo ou 

na cidade. Neste caso, os dados foram diferentes, pois 46% dos entrevistados desejam que 

seus filhos trabalhem na cidade e não no campo e, os 54% dos entrevistados preferem que 

seus filhos permaneçam no campo exercendo profissões voltadas para as atividades agrícolas, 

como agrônomos e veterinários e que vêem o campo como lugar de oportunidade de vida.

 Viver no campo será uma escolha dos próprios jovens que aí residem. Por diversas  

razões, sentirão desejo ou não de continuar morando, contudo, as oportunidades de trabalho e 

condições de vida que o campo pode oferecer para esses jovens poderá ser um fator condicio-

nante para a permanência dos mesmos. Dentre isso, está a educação que é ofertada a eles.

 Adentrando nas questões escolares, questionamos se os pais gostam de ter seus filhos 
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estudando nas escolas no campo e, segundo as respostas obtidas, 96% dos entrevistados gos-

tam que eles estudem na escola da sua localidade, sendo que apenas 4% responderam que não 

e se sentem insatisfeitos.  Contudo, os pais mencionaram vários desafios em comum em man-

ter seus filhos na escola do campo, conforme o Gráfico 13.    

Gráfico 13- Principais desafios em manter seus filhos no campo 

                                 
Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo.Org .: SOUZA, T. R. de.(2015)                                                     

 

Entre os desafios apresentados pelos pais, podemos enumerar os seguintes: as condi-

ções de transporte, com 48% das respostas, muitos dizem que as condições são precárias le-

vando a quebras constantes. De acordo com Egami et al (2008, p.3).     

[...] quanto maiores são as barreiras físicas e mais baixas a situação financeira do 

aluno, maior é a dependência do transporte para se chegar à escola. O não forneci-

mento de um meio de transporte pode acarretar no não comparecimento do professor 

e de muitos estudantes às aulas.  

Portanto, é necessário que haja políticas públicas adequadas para a vida da popula-

ção, políticas que possam satisfazer às necessidades desses sujeitos, evitando que essas pesso-

as ―[...] mudem  para regiões periféricas dos centros urbanos em busca de maior acessibilida-

de, onde acabam encontrando outros problemas como violência e pobreza‖ (EGAMI el al, 

2008, p.4) 

Em todo caso, as reclamações apontadas pelos pais estão entrelaçadas uma na outra, 

como o difícil acesso, estradas ruins acabam condicionando a quebras dos veículos e a falta de 

professores, que por muitas razões decidem não trabalhar nas zonas rurais justamente por con-
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ta destas dificuldades apontadas. Entre as razões, os desafios em se trabalhar no campo é o 

difícil acesso. Assim, 9% dos pais entrevistados apontaram como desafio a falta de professo-

res e 15% o difícil acesso. Dessa forma, 22% não se manifestaram quanto aos desafios e ape-

nas 6% reclamaram da insuficiência no ensino ofertado no campo, expressando-se das seguin-

tes formas: ―O ensino é péssimo, vejo que meu filho está atrasado em relação a alunos da ci-

dade‖ (RESPONSÁVEL R5, 2015) ―Percebo que os meninos não sabem muitas coisas e já 

são aprovados‖ (RESPONSÁVEL R6, 2015) ―Não encontro desafios, sempre mantenho con-

versas com a escola‖ (RESPONSÁVEL R7, 2015) ―falta muitos professores e ônibus (RES-

PONSÁVEL R8, 2015)‖. 

Justificar os desafios não é uma tarefa tão fácil, haja vista que as problemáticas apre-

sentadas pelos pais envolvem várias esferas, contudo, dos entrevistados, 96% dos pais gostam 

das escolas no campo, apenas 4% afirmam estar insatisfeitos. Assim, perguntamos como os 

pais conceituam o trabalho desenvolvido na escola de acordo, com o Gráfico 14.  

Gráfico 14-  Trabalho desenvolvido na Escola 

                           
Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org .: SOUZA, T. R. de.(2015).                                                                   

Por sua vez, entendemos que os pais querem mudanças no transporte e que não haja 

insuficiência de professores, em que 50% dos entrevistados consideram o trabalho da escola 

como bom, pois os pais querem continuar a trabalhar e morar no campo, embora a expectati-

vas futuras de muitos seja que seus filhos venham trabalhar na cidade.   
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Quanto aos pais, são perceptíveis que eles se importam com a escolarização dos fi-

lhos, pois muitos não tiveram acesso a muitos anos de estudo, conforme o Gráfico 15.  Pode-

se dizer que as condições de vida da população rural são preocupantes.  Souza (2012) indica 

que em 2010 o INCRA realizou pesquisas sobre o nível de qualidade de vida da população 

dos assentados, indicando que o território dos povos do campo está esquecido, os dados apre-

sentam que: 

―[...] 16,42% dos assentados são analfabetos e que a maioria, 42,88%, cursou so-

mente até a 4º série do ensino fundamental. Dado ainda mais crítico é a percentagem 

(5,23%) de assentados que cursaram o ensino médio completo. Também, são preo-

cupantes os dados que revelam a percentagem de assentados que concluiu o ensino 

superior, estes contabilizaram apenas 0,51%.‖ (SOUZA, 2012, p.48). 

 

 

Gráfico 15-Grau de escolaridade dos pais de alunos entrevistados no município de Jataí 

 Fonte: Coleta de dados no trabalho de campo. Org .: SOUZA, T. R. de.(2015)                                                                                 

 

Segundo os pais entrevistados, eles já receberam cursos de qualificação profissional 

ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), principalmente cursos 

voltados para o campo como, horta, culinária, higiene e alimentação, doces e cursos de apicul-

turas.  Porém, no momento não há oferta de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

embora em pesquisas de campo encontrássemos o início da instalação do PRONERA, que já 

está sendo incluída no município, via INCRA, em acordo com as associações dos assentamen-

tos de Jataí.                
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 De acordo com Marília Barreto Souto,
18

 Coordenadora Estadual do PRONERA-GO, 

há previsões de implantação do Projeto de Educação do Campo, na modalidade de EJA, em 

assentamentos e acampamentos situados em 16 municípios goianos, entre eles está o municí-

pio de Jataí. É uma conquista para os sujeitos que residem no campo e que almejam a conti-

nuidade em seus estudos.    

 Considera-se que os pais precisam se envolver nos debates pedagógicos, conhecer a 

oferta educacional da escola dos seus filhos, para que os mesmos possam reivindicar seus 

direitos junto ao poder público. Fato que deixa a desejar, pois segundo o Projeto Político Pe-

dagógico de umas das escolas pesquisadas, o grau de escolaridade dos pais implica na partici-

pação e debate das decisões escolares. Apenas 30,0% dos pais participam das reuniões aca-

dêmicas, situação complicada, pois é necessário o envolvimentos de todos nos assuntos peda-

gógicos. Além disso, as famílias mudam constantemente e os estudantes acabam perdendo 

muitas aulas, seja por envolver nas atividades agrícolas ou pelas constantes mudanças. E é 

nesse debate que os sistemas de ensino nas escolas no campo deveriam promover adaptações 

no calendário escolar, conforme as fases agrícolas.  

 

 

   

 

       

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                 
18

  Durante a coleta de campo encontramos um assentamento que está iniciando os trabalhos com o PRONERA. 

A coordenadora Marília Barreto Souto nos esclareceu essas informações via e-mail.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta dissertação orientou a discussão principal, em caracterizar e anali-

sar a educação que tem sido ofertada no campo, no município de Jataí, a partir das revisões 

bibliográficas, dos documentos oficiais que orientam o trabalho pedagógico e pela percepção 

dos entrevistados envolvidos na oferta de educação nas escolas rurais.    

A partir da coleta de dados, verificou-se que, ao longo das últimas décadas, houve 

uma reestruturação espacial das unidades escolares, passando de trinta e nove (39) escolas 

para apenas oito (8) instituições, conhecidas como unidades polos atualmente, obedecendo à 

visão mercadológica/neoliberal do Poder Público na tentativa de contenção de gastos públicos 

em detrimento da qualidade da educação, num contexto pautado na territorialização das 

práticas agrícolas capitalistas, modelo que se apresenta bastante consolidado em Jataí.       

Entende-se que as políticas educacionais devem contribuir para uma educação de 

qualidade e preparar o indivíduo para a vida e o trabalho. Para tanto, é necessário entender as 

diferenças entre as classes sociais, visando fazer frente às necessidades mais prementes da 

população. Assim, quando falamos em educação no/do campo precisamos saber de qual 

educação estamos falando.  Pois bem, estamos falando da oferta educacional nas escolas no 

campo em Jataí-GO, a qual preocupa-se apenas em manter as atuais estruturas das escolas, 

uma educação que está à mercê do agronegócio e, portanto, o que tem existido, de fato, é uma 

educação rural, que não valoriza os sujeitos do campo e remete à valorização do urbano e da 

agricultura capitalista, que, pela sua natureza, impõe uma dinâmica no campo muito mais 

próxima do urbano do que do propriamente do rural e, por extensão, a desvalorização do 

rural. 

Nesse sentido, a oferta de educação para as escolas localizadas no campo em Jataí 

está longe de se transformar em um ensino voltado para as especificidades dos povos do 

campo. E como temos certeza disso? Analisando os objetivos propostos, vimos que o 

município obteve inúmeras condições para a consolidação da ―modernização‖ agrícola e essa 

circunstância teve reflexos na oferta de ensino no campo, moldando preconceitos 

estabelecidos pela comunidade escolar e pelos superiores responsáveis das escolas.    

Ao olharmos para o contexto histórico da formação do município, percebemos que os 

desbravadores que estiveram aqui passaram a desenvolver práticas agropecuárias que 

permitissem estabelecer a base econômica do município. Na metade do século XX, a 

produção agropecuária mantinha-se apenas com técnicas rudimentares e a agricultura apenas 

para o autoconsumo. Logo, surgiu a necessidade de ampliar a economia local e, motivado 
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pelos incentivos governamentais, pelos serviços e capitais, o município incorporou a 

produção agropecuária sob o padrão capitalista, aumentando a produtividade e a produção. 

Em resposta, o campo passou a dispensar trabalhadores braçais e a exigir mão de obra 

qualificada, condições que elevaram o número de habitantes nas áreas urbanas, trazendo a 

concepção de que a cidade seria um lugar de prosperidade. Deste modo, as novas funções 

econômicas manifestaram-se tanto nas áreas rurais como urbanas, o fato é que o campo 

passou a ser território do capital, de pouca gente expropriando inúmeros sujeitos do campo.   

Apesar da forte hegemonia da agricultura capitalista no município, ainda 

encontramos espaços em que resistem pequenos proprietários rurais, tradicionais e assentados, 

que se inserem numa dinâmica distinta. Assim, há áreas com o predomínio de lavouras, áreas 

que se dedicam à pecuária e áreas povoadas por assentamentos, porém, até mesmo os 

agricultores familiares estão à mercê das classes dominantes, tornando suas propriedades em 

―agronegocinhos‖. Essa tendência, entretanto, não prioriza uma educação no/do campo, 

reproduzindo nas escolas no campo uma educação urbana, a qual não valoriza os interesses e 

as necessidades dos sujeitos do campo, amparada pelo Estado com políticas educacionais 

voltadas para o interesse das classes superiores.    

Considera-se que as políticas públicas Por Uma Educação no/do Campo vêm se 

tornando extremamente importantes para os povos do campo; é resultado de luta por uma 

escola que defende, reconhece, fortalece e garante o direito a uma educação vinculada às suas 

necessidades sociais. Uma educação pautada nos interesses da comunidade, com as 

adaptações necessárias à vida no campo. Convém destacar que, embora os programas 

educacionais para o campo não tenham chegado a todos os sujeitos do campo, sabe-se que são 

importantes conquistas pela Pedagogia do Movimento Sem Terra, o qual mantém o princípio 

educativo voltado para a formação humana, unindo a pedagogia da terra com a da luta social.           

Entre nossas descobertas, identificamos que no estado de Goiás há o maior número 

de escolas rurais nas áreas que possuem maior número de habitantes no campo. Em outras 

palavras, gente que vive no campo, escolas que apresentam as particularidades por uma 

educação no/do campo, estão em espaços dos grupos resistentes, os agricultores familiares, 

indígenas e os quilombolas. O estado tem exemplos de conquistas para os sujeitos do campo, 

com as EFAs, que buscam recriar as escolas rurais em escolas no/do campo, a partir da 

pedagogia da alternância.       

Ao contextualizar a formação das escolas, é possível notar que as escolas foram 

construídas e conquistadas a partir dos movimentos das populações locais, ou seja, cada 

escola apresentou uma particularidade quanto à sua formação, porém, apesar dos envolvidos 
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lutarem pela permanência das escolas, não ocorreu uma luta por uma escola voltada para as 

necessidades dos sujeitos, com conteúdos, metodologias, organização nos calendários letivos 

conforme as condições de vida dos trabalhadores rurais, adaptações necessárias e previstas na 

LDB/1996.              

  Nos documentos analisados, observou-se que o currículo e o material didático 

utilizado destas escolas são uma reprodução fiel das escolas urbanas. Não há um trabalho 

específico voltado para os sujeitos que residem no campo. Isso ocorre, dentre vários fatores, 

pela não adoção de um currículo e/ou uma proposta específica e também pela falta de 

aperfeiçoamento/formação dos professores que ali trabalham para um ensino voltado para o 

campo. Existem os livros PNLD-campo, que são trabalhados em algumas escolas nas séries 

da primeira fase, com conteúdos que trazem uma abordagem especifica dos saberes e fazeres 

das comunidades do campo; contudo, há uma grande resistência em usá-los, uma vez que os 

currículos adotados seguem as diretrizes e propostas urbanas.      

  As instituições escolares localizadas no campo possuem estrutura física que pode ser 

considerada boa. Em sua maioria, são prédios novos ou escolas que passaram por reformas e 

ampliação. Apenas uma das escolas pesquisadas aguarda a obra definitiva. Além disso, são 

escolas bem equipadas, com computadores, salas de vídeos, salas de informática, biblioteca, 

recursos multimídias e salas de aulas climatizadas. Em contraste, os recursos metodológicos, 

o transporte e a estrutura física das escolas são mantidos pela administração municipal, ou 

seja, pela Secretaria Municipal de Educação e um dos grandes desafios encontrados é que as 

extensões administradas pelo estado não possuem todos os recursos metodológicos 

necessários para os trabalhos pedagógicos.       

  A gestão compartilhada cria um desconforto para os alunos e para os professores da 

SEE, que estão separados da SME, mas que, no entanto, acabam seguindo as normatizações 

das escolas municipais, como os dias letivos e horários para início e término das aulas. Os 

profissionais que trabalham nas extensões rurais são desvalorizados, pois, praticamente, todos 

são contratados, e educadores que fazem rodízios nas escolas estaduais além de receberem 

salários inferiores, não recebem gratificações por atuarem em escolas rurais.     

   Quanto à percepção dos entrevistados, foi possível identificar que os sujeitos 

envolvidos são profissionais que estão atentos às obrigações institucionais.  Contudo, ao 

encarar as realidades das escolas pesquisadas, constatamos que há contradições entre as 

práticas escolares que versam sobre as políticas públicas em educação, o que nos permite 

dizer que as comunidades escolares desconhecem a existência das diretrizes e o debate da 

educação do campo.  
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A partir dos resultados pesquisados na Secretaria Municipal de Educação e na 

Secretaria Estadual de Educação, é possível apresentar que as escolas possuem transportes 

suficientes para alunos e professores, porém, a contratação de professores é a maior 

adversidade que os secretários encontram, devido à má remuneração, localização e horários 

de início e término do trabalho. Além disso, apontam que as estradas e os cursos de 

aperfeiçoamento de formação continuada é um grande desafio. No caso das séries iniciais, 

outro grande conflito é manter as turmas multisseriadas. Professores cuidam de duas séries em 

uma mesma turma, dificultando o trabalho pedagógico do professor e, consequentemente, 

tendo prejuízos em seu trabalho e na aprendizagem dos alunos.   

Pelos depoimentos com os pais/ responsáveis dos alunos, é possível verificar que os 

mesmos não têm a percepção de que devem participar pelo movimento de luta por uma escola 

voltada para as necessidades locais. Há uma grande preocupação quanto às ausências dos 

professores, quebras constantes dos ônibus escolares, o desconforto pelas grandes distâncias 

percorridas e o tempo que se gasta nestes deslocamentos por parte dos alunos em um 

transporte que carece de algumas melhorias.      

Uma educação no/do campo não irá acontecer por mero desejo de um pesquisador. 

Uma educação emancipatória só poderá ser efetivada se os envolvidos estiverem em 

movimento. Nesse contexto, o ensino do campo deve levar o aluno a compreender de que 

forma ele deve pensar e analisar criticamente o meio onde ele está inserido, ou seja, o campo. 

Para isso, as autoridades municipais e equipes pedagógicas, juntamente com os professores, 

devem buscar metodologias e programas que auxiliem nas aulas e que possam facilitar seu 

trabalho, ao tempo que a aprendizagem dos alunos não sofra prejuízo, valorizando os sujeitos 

do campo. 

Com a pesquisa realizada, foi possível conhecer as concepções da equipe escolar, 

entender como eles encaram o ensino do campo, seus desafios e suas expectativas no processo 

ensino e aprendizagem. Sendo assim, havendo diretrizes ou não para o ensino do campo, 

sabe-se que a comunidade escolar possui grande poder de decisão nos processos educacionais, 

mas, para que haja mudanças, é necessário que a escola, família e comunidade entrem no 

movimento de luta.      

Acreditamos que a temática educação no/do campo vem ganhando espaço nos 

debates acadêmicos. Todavia, essa discussão não tem chegado até os profissionais que 

trabalham com a educação nas escolas rurais; não há envolvimentos nos debates dos 

educadores sobre mudanças curriculares e práticas metodológicas voltadas para a experiência 

e vivência dos sujeitos. Não há duvida de que os avanços da educação/no do campo vêm se 
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tornando uma pedagogia para a libertação, porém, ela poderá concretizar apenas em territórios 

vinculados aos movimentos sociais.  Para tanto, o grande desafio no projeto Por uma 

Educação no/do campo é torná-la efetiva em escolas rurais localizadas em territórios 

marcados pela hegemonia da agricultura capitalista. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ GO  

 

 

Pesquisadora: Tatiane Rodrigues de Souza  

Data da entrevista:_______/_________/___________   

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE JATAÍ (Secretário (a) ou responsá-

vel)   

1- Quantas e quais são os nomes das escolas existentes no município? Estão localizadas espe-

cificadamente em quais áreas. Elas contemplam adequadamente as necessidades educacionais 

da população do campo do município? Por quê? 

   

2- Quantas escolas foram fechadas nos últimos anos? Quais foram os motivos dos fechamen-

tos de tais escolas?    

 

3- As escolas estão baseadas nos princípios da educação do campo conforme o decreto lei de 

nº 7352 de 4 de novembro de 2010 (Dispõe sobre a política de educação do campo e o Pro-

grama Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA.)? Justifique.    

 

 4-  O currículo e o material didático estão voltados para os alunos do campo? Como é   feita a 

escolha destes?   

  

5- Há uma educação diferencial para os alunos do campo? Ou alguma escola segue o  Art. 28 

da LDB – Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) descreve:  
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.     

 

 

6- Quais são as principais adversidades que as escolas do campo enfrentam ?   

7- Os docentes e administradores das escolas recebem salários diferenciados? Recebem auxí-

lio transporte-deslocamento?   

8-  A secretaria municipal dispõe de transporte para  alunos e professores? Quantos?  
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9- Recentemente foi Sancionada  a lei que dificulta fechamento de escolas rurais e quilombo-

las. ( Lei 12.960, de 27 de março, altera a lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB para 

fazer constar exigências de manifestação de órgão normativo, como os conselhos municipais 

de Educação). Para tanto, quais são as metas da Secretaria Municipal de Educação de Jataí 

para manter e cumprir a Lei  12.960.    

 

10- As escolas do município e do campo ou no campo? Justifique 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ GO  

 

Pesquisadora: Tatiane Rodrigues de Souza  

Data da entrevista:_______/_________/___________   

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE JATAÍ (Secretário (a) ou responsá-

vel)   

1- Quantas e quais são as escolas localizadas no campo que possuem parceria com o Estado? 

Qual Colégio da Rede Estadual administra o ensino médio das escolas rurais?    

 

2- Existiam outras escolas que foram fechadas do Ensino Médio? Quais foram os motivos dos 

fechamentos de tais escolas? Quais são os critérios adotados pela prefeitura para fechar uma 

escola no campo?  

 

3- Quando não há ensino médio para os estudantes da área rural, que medida o Estado estabe-

lece para manter o acesso ao ensino médio para essa população?    

 

 4- O currículo e os livros didáticos estão voltados para os alunos do campo? Como é feita a 

escolha dos livros?    

  

5- Quais são as principais adversidades que as escolas do campo enfrentam?   

 

6- Os diretores, coordenadores e professores recebem salários diferenciados para trabalhar na 

zona rural?  Recebem auxílio deslocamento? Estes profissionais possuem formação específica 

para atuarem na educação no campo? 

 

7-  A secretaria municipal ou estadual dispõe de transporte para  alunos e professores? Quan-

tos?   

 

8- Há uma educação diferencial para os alunos do campo? Ou alguma escola segue o  Art. 28 

da LDB – Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) descreve:  
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.   
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ GO  

Pesquisadora: Tatiane Rodrigues de Souza  

Data da entrevista:_______/_________/___________   

Entrevistado (a): ( Diretor, secretário  ou coordenadora pedagógica ) 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - DADOS SOBRE A ESCOLA   
Nome da Escola Pesquisada: 

______________________________________________________________________ 

Endereço da escola:_____________________________________________________    

Quantidade de alunos:____________________________________________________    

Quantidade de turmas multisseriadas:________________________________________ 

Número de professores efetivos:___________________________________________ __ 

Número de professores contratados:________________________________________ 

Número funcionários:___________________________________________________   

Número de transporte:____________________________________________________ 

Turnos de funcionamentos _______________________________________________  

Turmas e série:________________________________________________________  

 

1- Quando e porque a escola foi criada?      

 

2- A escola possui  projetos  ligados ao campo (meio rural)?   

 

3- Quais são as maiores dificuldades ou problemas que a escola enfrenta?  

 

4- O Projeto Pedagógico da escola possui uma proposta pedagógica para atender as  necessi-

dades do aluno do campo? Em caso positivo quais?  

5- Vocês conhecem as Diretrizes Básicas para a Educação Básica para as escolas do Campo?  

Vocês a seguem? Quais? Se não seguem por quê ?  

 

6- Qual é a origem dos alunos?  ( No geral são filhos dos trabalhadores rurais, assentamentos 

ou  agricultura familiar ?)   

 

7- Existe evasão na escola de alunos que vêem do campo? Qual o número anual? Qual o mo-

tivo?   

 

8- O senhor (a) acha importante manter a escola no campo? Por quê?    

 

9- Hoje você acha que essa escola consegue atender de modo adequado as necessidades dos 

alunos do campo?  
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ GO  

 

 

Pesquisadora: Tatiane Rodrigues de Souza  

Data da entrevista:_______/_________/___________   

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA-PROFESSOR 

 

Nome:(Opcional)________________________________________________________ 

Formação/Ano: _______________________________________________________ 

Disciplina (s) que atua:___________________________________________________ 

Especialização/Ano:___________________________________________________  

Mestrado/Ano: _______________________________________________________  

Doutorado/Ano:______________________________________________________ 

Há quanto tempo leciona?________________________________________________  

Há quanto tempo leciona no campo?_______________________________________  

 

1-  Você mora próximo a escola ou mora na cidade? Como chega até escola? Veículo próprio 

ou transporte escolar?  

 

2- Quais são os maiores desafios ao trabalhar nas escolas rurais?  

 

3- Você conhece as Diretrizes Operacionais da Educação Básica para as escolas do Campo?  

Como a equipe pedagógica e os docentes trabalham com essas diretrizes.  

 

4- Você acha que os alunos que vivem no campo são diferentes dos alunos que vivem na ci-

dade? Em caso positivo, quais são as diferenças? 

 5-  Qual é a sua disciplina ministrada na escola? Ela é importante para o alunos que moram 

no campo? Justifique    

 

6- O Conteúdo ensinado em sala de aula corresponde à realidade do educando que mora no 

campo (meio rural)?   

 

 7- Quais os recursos didáticos mais utilizados para trabalhar sua disciplina  em sala de  aula?  

8-  Qual o livro didático adotado nas séries que você trabalha? Ele aborda o cotidiano dos 

alunos que moram no campo?   

 

 9- Quais são os principais problemas hoje para se trabalhar a sua disciplina  com os    alunos 

do campo?  
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10-  Como você se sente em relação aos professores da cidade, você acha menos ou mais va-

lorizado que eles? Por quê?  

 

11- Você acha importante ter uma escola, currículo e material didático voltado para a popula-

ção do campo? Por quê?  

 

12-Você teve preparação para trabalhar com alunos do campo?  

 

13-  Como você vê o rendimento dos alunos do campo? Ele é igual, superior ou inferior ao 

aluno da cidade? Por quê? 
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APÊNDICE F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL - JATAÍ 

APÊNDICE E 

PPGGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

PROJETO:  

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS ESCOLAS NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

JATAÍ GO  

 

 

Pesquisadora: Tatiane Rodrigues de Souza  

Data da entrevista:_______/_________/___________   

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PAIS DOS ALUNOS  

 

Nome:  ________________________________________________________________ 

Idade : ________________________________________________________________ 

Profissão: ______________________________________________________________ 

Sexo:__________________________________________________________________ 

Nome do Local onde mora: ________________________________________________  

1-Quantas pessoas moram em sua residência?__________________________________ 

2-Quanto tempo mora no campo? ___________________________________________  

3- Você e sua família gostam de morar no campo/comunidade ou prefere a cidade?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5-O local onde você mora é? Marque com um X a opção correta  

Assentamento ( ) Fazenda, Sitio, Chácara e outros ( )  

4 - A propriedade em que você mora pertence a sua família? 

(  ) Sim       ( )  Não, trabalho na propriedade        ( )  Não,  alugamos a propriedade        ( )  

Outras   

 

Especifique:________________________________________________________  

5- Quais são as atividades desenvolvidas na propriedade em que você mora? (pode marcar 

várias opções desde que haja na propriedade)    
(   ) Produção de leite ( ) Criação de Galinha ( ) Criação de porco ( ) Horta ( )  Produção de 

grãos  (   )Outros________________________________________________ 

 

6- Qual é a Escola que seu(s) filho(s) estuda? Em qual série?   

______________________________________________________________________ 

QUANTO AO TRANSPORTE  

7- Que horas seu(s) filho(s) sai de casa para ir á escola?  Que horas ele(s) chegam em casa 

após sair da escola?   

______________________________________________________________________ 
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8- Gosta de ter seu filho estudando na escola no campo? Por quê? Quais são os desafios para 

manter seus filhos nessa escola? 

______________________________________________________________________ 

9- Como você conceitua o trabalho que está sendo desenvolvido nessa Escola ?   

 (  ) Ótimo       (  ) Bom     (   ) Regular      (   ) Péssimo   

 

 

10- Deseja que seu(s) filho(s) se forme em qual área de conhecimento?    

 

11- Espera que seu filho trabalhe no campo ou na cidade?   

 

12- Qual é o seu grau de escolaridade?    

 

13- Você realiza cursos para sua qualificação profissional?    

 

14 - Possui interesse em continuar a morando no campo ? Qual é a sua relação com trabalho 

no campo?   
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ANEXOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCL 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. 

Meu nome é Tatiane Rodrigues de Souza, sou pesquisadora participante da pesquisa minha 

área de atuação é, Ensino e Educação no Campo. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma 

alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador 

(es) responsável (is), Tatiane Rodrigues de Souza e/ou Evandro César Clemente nos telefones 

(64) 99680888 ou (64) 36068123. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como partici-

pante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

Título: Caracterização e Análise das Escolas no Campo no Município de Jataí-GO 

 

Objetivo Geral 

A pesquisa tem como objetivo caracterizar e analisar a educação que tem sido ofertada no 

campo no município de Jataí, marcado pela forte expressividade da agricultura capitalista 

(agronegócio).  

 

Objetivos específicos: 

 

a) Analisar o campo/rural e sua trajetória histórica no Brasil, focando no (s) modelo (s) de 

educação ofertado (s) oficialmente pelo Estado brasileiro neste espaço; 

b) Investigar a modernização ocorrida no campo pelo agronegócio e suas implicações no mu-

nicípio de Jataí; 

c) Analisar os documentos oficiais que orientam os trabalhos dos professores no campo, tais 

como; orientações curriculares, materiais didáticos, planos de ensino, PPPs e PCNs; 
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d) Caracterizar as condições gerais do funcionamento da educação que ocorre no campo no 

município de Jataí; 

e) Averiguar o papel e o posicionamento do Poder Público em relação à Educação no campo 

do município de Jataí. 

 

 

Procedimentos metodológicos  

Para a consecução da pesquisa será realizada pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, visando conhecer, levantar hipóteses, compreender os conceitos e estudos realizados 

por diferentes autores, que permita efetiva apropriação das categorias centrais de análise e 

suas correlações e particularidades em relação ao tema de investigação, como: Lugar, a apro-

priação e tecnificação do campo, Ensino e políticas públicas nas escolas no campo.  

 . 

Em base secundária serão realizadas pesquisas nos documentos oficiais como; orienta-

ções curriculares, planos de ensino, a LDB – Lei de Diretrizes Bases, PPPs, PCNs, além de 

análise de dados oficiais para o município de Jataí, junto a órgãos públicos como a Secretaria 

Estadual de Educação (SEDUC) Secretaria Municipal de Educação e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Serão coletados dados de fonte primária a partir da realização de entrevistas semiestru-

turada, direcionada aos docentes, equipe pedagógica (diretores e coordenadores), líderes mu-

nicipais, e pais e responsáveis dos alunos, procurando investigar a situação e o nível de im-

portância que a educação no campo representa para o desenvolvimento local. Para tanto, bus-

camos discutir o desenvolvimento da qualidade do ensino na educação no campo, abrangendo 

oito escolas localizadas em áreas rurais do município de Jataí-GO, gerenciadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

           Os resultados serão tornados públicos de forma geral, através de dados tabulados e/ou 

opiniões emitidas a serem transcritas na pesquisa da dissertação de mestrado resguardando a 

identidade dos entrevistados.  

 

Observações: 

 

- Não há desconforto, riscos e ou benefícios decorrentes da participação da pesquisa; 

- Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participa-

ção; 
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- Garanto o sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confiden-

ciais envolvidos na pesquisa; 

- O participante tem liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 

 
 
 
 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

                                                                Tatiane Rodrigues de Souza 

                                                                          (Pesquisadora) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ 

_____________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente in-

formado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  ______________________________ sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios de-

correntes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompa-

nhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

 

Jataí,_______de _________________de 2015 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante   
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