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RESUMO 

 

A presente pesquisa retrata a Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

Básica do estado de Mato Grosso. Analisa, no Cefapro de Rondonópolis, a formação dos 

profissionais do ensino das escolas do campo, de modo singular as da rede estadual situadas 

nesse polo de formação, e as implicações dessa política para o desenvolvimento da educação 

do campo. Com o propósito de compreender como o Projeto Sala de Educador se realiza na 

escola, buscou-se conhecer a formação que acontece por meio deste projeto e a contribuição 

do Cefapro para que esta formação se efetive. Para tanto, adotou-se a análise de conteúdo 

como ponto de partida da investigação. Este viés investigativo permitiu uma compreensão do 

objeto que superou a visão fragmentada dos significados imediatos. Exigiu que o investigador 

fizesse com rigor e criticidade a leitura dos documentos e possibilitou uma compreensão do 

objeto no seu contexto real, com suas múltiplas determinações. Procurou-se olhar a realidade 

na sua totalidade nas diversas relações que a constituem e seguir pelo caminho da dialética. 

Por este percurso, fez-se a análise e interpretação dos documentos partindo da realidade 

simples e abstrata para uma mais complexa, para chegar à essência do objeto. Nessa 

perspectiva teórica Marxiana, a investigação e apresentação crítica do real se apresentaram 

como momentos distintos, porém são dialógicos e constituíram um mesmo processo, em que a 

investigação e a análise do objeto foram realizadas. Adotou-se o período de 2011 a 2016 e 

centrou-se a investigação nos documentos da formação continuada produzidos pela 

Superintendência de Formação de Professores (Sufp), pelo Cefapro e pelas escolas. Observou-

se que as escolas do campo não são inseridas na política de formação continuada do Estado 

como um espaço sociocultural diverso e específico; que a educação do campo é mencionada 

apenas nos pareceres que orientam sobre o Projeto Sala de Educador, ocupando um espaço 

secundário. Observou-se ainda que, no trabalho específico que o Cefapro realiza na formação 

dos educadores do campo, leva-se em conta esses fatores e a realidade das escolas. Contudo, 

nas ações que têm como pressupostos atender às finalidades da política de formação, estas 

seguem as orientações dos instrumentos normativos da Sufp. Assim, o trabalho com as 

escolas do campo se prende aos aspectos da instrumentalização do ensino e à concepção de 

educação que sustenta tal política. Verificou-se que a maioria das escolas investigadas inclui 

temas da educação do campo no Projeto Sala de Educador. Entretanto, as análises apontam 

para a percepção de que a formação está voltada para as concepções das políticas do Estado, 

com foco nas competências e relevância nas aprendizagens que atendem aos indicadores 

educacionais. Por fim, esta pesquisa aponta que o Estado de Mato Grosso precisa rever sua 

forma de instituir políticas e indica a necessidade de uma formação específica aos educadores 

do campo.  

 

Palavras chave: Educação do Campo. Formação de Professores. Cefapro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que ciência é o processo de produzir conhecimento em busca da verdade 

que não pode ser absoluta, mas relativa. Na busca desta verdade o pesquisador precisa ter 

clareza de que o conhecimento em construção estará vinculado à percepção da classe a que ele 

pertence enquanto sujeito e de acordo com os interesses desta classe. A consciência que o 

sujeito adquire dessa relação de pertencimento provoca nele a inquietação diante do 

desconhecido ou das mudanças que o desafiam. É o desconhecimento de uma verdade que se 

encontra velada, e a necessidade de buscar uma explicação para os fatos que estão 

aparentemente dados que levam este sujeito à investigação. Para Gamboa (2013), o 

conhecimento se origina da realidade e sua construção se dá num movimento que envolve 

rigor científico, sistematização de ideias, inovação e criatividade do pesquisador.  

 Toda pesquisa requer uma posição crítica do pesquisador e este, enquanto sujeito na 

produção do conhecimento, não se relaciona com o seu objeto de forma totalmente neutra, 

pois essa relação envolve sentimentos e vivências. Entendo que os elementos que constituem 

o sujeito histórico transformam e dão significado à sua atuação no mundo. Quando me 

posiciono como professora, formadora, sindicalista ou partidarista, mãe, filha, irmã, avó ou 

tia, faço isso a partir de valores e vivências que me constituíram ser social e sujeito histórico. 

Nesse processo me constituir professora e os elementos que formaram minha condição de 

atuar no mundo são referências no meu modo de pensar e agir nele.  Portanto, considero 

relevante trazer, para contribuir com essa construção, um pouco dos fatores que marcaram 

este processo formativo. 

Amparo-me em Brandão (2007), que diz que educação não se faz só na escola, se faz 

na cultura, e parte dessa cultura o sujeito adquire na sua relação com a natureza, num processo 

de transformação desta relação pelo seu trabalho. O que nos faz seres de cultura é a nossa 

capacidade de aprender.  Podemos dizer que somos seres de educação porque somos seres de 

cultura. Compreender essa relação ajuda a entender a cultura na sua concepção mais ampla 

possível, o que nos leva a crer que é impossível ser um sujeito que age e se relaciona, na 

sociedade, na família ou no trabalho, individualmente, sem estar influenciado pelas vivências, 

conhecimentos e concepções construídos ao longo da vida, porque eles foram construídos 

num coletivo, nós não somos seres individuais, somos seres coletivos. 

 É impossível não reconhecer a dicotomia que há entre a ciência e o saber social, e 

sua relação com o problema do acesso ao conhecimento pelas pessoas que vêm de uma classe 
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social desfavorecida, principalmente quando se é de uma família de trabalhadores que 

viveram a vida toda da agricultura de subsistência e que, para criar os filhos, tiveram que 

migrar de um Estado para outro em busca de terra. Meu pai, analfabeto, e minha mãe, 

semianalfabeta, viveram e criaram os nove filhos morando em áreas de posse distantes da 

cidade, sempre na incerteza. Mantiveram o sonho de um dia adquirir o direito de serem donos 

da terra onde moravam e de colocar os filhos na escola, mesmo sabendo que este último 

desejo fosse, talvez, o mais difícil de realizar, ou quase impossível, porque onde moravam não 

havia escola e, para conseguir, teriam que mandá-los para a cidade mais próxima onde, 

durante muito tempo, somente se ofereceu o Ensino Fundamental. 

A história da educação na região de São Felix do Araguaia, Mato Grosso, marcou 

minha trajetória de educadora. Esta região e, sobretudo Santa Terezinha, o pequeno município 

onde nasci, cresci e me tornei professora, foi desassistida de políticas públicas durante um 

longo período de sua história. Por esta razão a maioria dos jovens, mesmo os que viviam na 

área urbana, não chegou a ter, às vezes, nem o Ensino Fundamental. Os poucos que 

aventuravam cursar o Ensino Médio tinham que sair para uma cidade onde se oferecia esta 

modalidade de ensino. O sonho de cursar o Ensino Superior então era quase impossível.   

A educação escolar no meio rural no Brasil possui um histórico de precariedade e 

descaso. Sempre retratou um ensino vinculado ao modelo de desenvolvimento que se 

caracterizou pelo processo de colonização e exploração da terra. Por muito tempo nem sequer 

era mencionada no texto da constituição, ficando décadas relegada ao descaso dos 

governantes. Somente nas primeiras décadas do século XX ela aparece no ordenamento 

jurídico. Mesmo assim, na maioria das vezes aconteceu na informalidade ou fez parte de 

políticas de interesses por meio dos programas que serviam ao clientelismo político em troca 

de favores. Em Mato Grosso essa história não se deu diferente. No debate acerca destas 

questões, Caldart (2004) fala da negação do direito à educação aos povos que vivem no 

campo e diz que “somos herdeiros e continuadores da luta histórica pela constituição da 

educação como um direito universal”. Para esta autora, a educação no Brasil, apesar de ser um 

direito de todos, sempre aconteceu de forma desigual.  

Esse quadro precário, deixado pela ausência de políticas educacionais, condicionou a 

educação escolar no meio rural e dificultou o acesso à formação profissional. Principalmente 

nas localidades mais distantes dos centros urbanos, nas regiões mais pobres do país e de 

menor população. A dificuldade de acesso à formação favorecia o ingresso na profissão sem a 

habilitação necessária. Por isso iniciei minha experiência na docência em 1986, sem ainda ter 
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concluído o Ensino Fundamental e, por esta razão, ingressei no Ensino Médio Magistério, 

onde concluí minha primeira formação. Isto se deu em função da presença de programas 

educacionais implementados na região a partir dos últimos anos da década de 1980. Nesse 

caso específico, um curso de formação inicial, considerado piloto (Projeto Inajá I), foi criado 

para professores leigos que atuavam no campo. Este curso fazia parte de um programa de 

formação inicial de professores, criado em parceria entre as secretarias municipais de 

educação de municípios da região de São Félix, a Secretaria Estadual de Educação e 

professores da Universidade de Campinas (UNICAMP). O currículo contextualizado se 

pautava em princípios metodológicos que visavam não só a formação técnica pedagógica do 

professor, mas, sobretudo a formação política. A forma como os conteúdos eram ministrados 

permitia uma integração entre as áreas, possibilitava a articulação entre os conhecimentos e 

compreensão da realidade na totalidade. Posso dizer que este curso mudou o meu olhar sobre 

a realidade e nele se deu o meu primeiro contato com a pesquisa. Falo portanto, de uma 

trajetória formativa que possibilitou-me elaborar os elementos necessário para um 

aprofundamento téorico durante a pesquisa no sentido de compreender que o processo de 

escolarização dos sujeitos é um fator importante e indispensável à sua vida. Contudo, é 

necessário compreendermos que nos educamos numa multiplicidade de relações, portato, ele é 

apenas um dos tempos e espaços em que se dá a nossa formação. 

Dez anos depois, sempre exercendo a docência no Ensino Fundamental e a militância 

no sindicato e no partido, ingressei na Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT)1 

pelas Licenciaturas Plenas Parceladas para me formar em História. Depois de formada deixei 

a sala de aula para atuar na formação dos professores na Secretaria de Educação do Município 

de Confresa. Foi conhecendo a realidade das escolas dos assentamentos e das pequenas 

comunidades deste município, trocando experiências com os professores que entrei no debate 

da educação do campo2 e tive contato, a primeira vez, com as diretrizes e as teorias que 

                                                           
1 As Licenciaturas Plenas Parceladas fazem parte das políticas de formação de professores criadas pelo governo 

de Mato Grosso, em parceria com a universidade do Estado, para habilitar os professores que atuavam no ensino 

público sem formação para exercer o magistério. 
2 O conceito de educação do campo, que trazemos para dialogar neste texto, possui um significado ampliado de 

educação. A educação é entendida como algo que faz parte da ontologia do ser humano, feita nas diferentes 

práticas pela vivência dos indivíduos no mundo, e o campo é visto como um espaço heterogêneo de produção 

cultural, pedagógica e de experiências de vida distintas. Portanto, trata-se de um projeto de educação que inclui a 

educação básica do campo e está vinculado à luta histórica dos movimentos sociais do campo pelo acesso à terra. 

Integra o movimento Por Uma Educação do Campo, desencadeado no final da década de 1990, pela 

implementação de políticas públicas no campo, voltadas para a cultura campesina que tem como objetivo 

consolidar uma política de educação do campo. Educação do campo é, portanto, trazida aqui como uma prática 

educativa, que está regulamentada pelo Decreto nº 7.352/2010. Optou-se pela expressão educação do campo e 

não educação rural, por entender que há um movimento de afirmação da identidade do campo e dos sujeitos que 

vivem nele, em contraposição ao que historicamente produziu o significado de educação rural. Junto a isto existe 
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orientam sua construção. Os encontros formativos voltados para a educação do campo, que 

aconteceram nesse período no município e no estado de Mato Grosso, contribuíram 

significativamente com a minha formação e atuação profissional à frente desse trabalho. 

 Vale ressaltar que o trabalho com a formação continuada dos educadores das escolas 

do campo da rede estadual de ensino, realizado por meio do Cefapro, demarcou a fase mais 

importante desta experiência. Isto foi possível porque, em 2008, a Seduc adotou medidas de 

mudanças na formação continuada no Estado, o que possibilitou ampliar o quadro de 

formadores dos Cefapro. Isto permitiu abrir vagas para a função de professor formador da 

educação do campo para atuar nas ações formativas com os profissionais dessa modalidade 

nas escolas.  

As mudanças ocorridas na política municipal de Confresa, em função da troca de 

mandato, impossibilitaram minha continuidade na secretaria de educação. Nesse período a 

conjuntura que se apresentava na política de educação do Estado vislumbrava possibilidades 

de se propor uma formação de perspectiva emancipadora nas escolas do campo. Apesar das 

limitações da política de formação do Estado, se acreditava ser possível realizar um trabalho 

que fizesse a contraposição de uma prática formativa que priorizava resultados e não 

valorizava as condições e a cultura em que ocorre a relação ensino/aprendizagem. Portanto, 

entendendo que os educadores deveriam ter uma formação que lhes permitisse alargar os 

horizontes, em 2009 coloquei-me ao desafio de ser professora formadora do Cefapro.     

Estava convicta de que este era um espaço em que os educadores poderiam pensar 

sobre as condições em que exercem a profissão, numa perspectiva de se tornarem sujeitos de 

sua formação. Tomei como ponto de partida, para o trabalho com as escolas, as questões da 

consciência do direito e do princípio da identidade. O direito das crianças, jovens e adultos do 

campo de terem acesso aos conhecimentos historicamente produzidos, sem precisar sair do 

campo, o direito à cultura e afirmação de sua identidade; o direito dos educadores serem 

formados nas especificidades dessa cultura; o reconhecimento por parte desses profissionais e 

da sociedade acerca da política de educação do campo como uma política de direito. Tinha-se 

o entendimento de que, no Projeto Sala de Educador das escolas do campo, os estudos 

deveriam partir dos marcos legais que normatizam esse direito e trazem a concepção de 

educação básica que precisa ser construída no campo. 

                                                                                                                                                                                     
uma política de educação do campo sendo implantada no país, onde se inclui a educação básica nas escolas do 

campo. Nesse contexto, o estado de Mato Grosso, por via da Seduc, tem desenvolvido mecanismos de 

implantação da política de educação do campo nas escolas. Portanto, acredita-se que debater sobre a concepção 

de educação que defendemos nesta pesquisa, a partir do conceito de educação do campo, insere-se o debate no 

contexto de compreensão das questões que trazemos para este diálogo.  
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 Logo percebi que, para realizar um trabalho com esta propositura, era preciso 

construir caminhos possíveis de contrapor os mecanismos da política do Estado. Esta que 

limita a formação dos educadores do campo à lógica de uma concepção de educação 

pragmática e instrumentalista. Os documentos que normatizam esta política pública versam 

que o professor formador é um agente articulador e mediador das ações de formação na 

escola. Contudo, essa articulação e mediação devem seguir parâmetros que atendem aos 

propósitos de uma política alinhada aos interesses do Estado que objetivam formar indivíduos 

para atender ao sistema. Ter consciência e um olhar crítico sobre essa realidade levou-me a 

perceber que estava diante de um grande desafio. O desafio de articular e mediar a formação 

dos educadores do campo numa perspectiva que os levasse a repensarem e reelaborarem suas 

práticas educativas fazendo a contraposição. Para tanto, era necessário criar mecanismos que 

permitissem um trabalho numa visão formativa que consiste na ideia de homem e sociedade 

contrária a esses interesses e concepções.  

Penso que as pesquisas podem contribuir com o debate da falta de uma política de 

formação específica para os profissionais da educação do campo. Para tanto, é preciso que 

este debate se fortaleça no cenário das políticas educacionais do estado de Mato Grosso, 

também de outras políticas públicas que são necessárias para que a educação do campo se 

efetive. Estamos diante de um cenário que apresenta uma realidade contraditória das políticas 

públicas educacionais no Estado. Enquanto as leis (Resolução nº 01/2002 e Resolução nº 

02/2008) normatizam a organização e o funcionamento das escolas e do ensino no campo 

respeitando a realidade cultural e os modos de organização da vida nesse espaço, por outro 

lado, a política de educação básica do Estado implanta programas e organiza o funcionamento 

do ensino e das escolas sem considerar essa realidade nem o contexto socioeconômico das 

escolas. Geralmente as condições geográficas e históricas do campo são ignoradas no 

momento de definir os critérios para a implantação das políticas educacionais. Vê-se que por 

meio das portarias e normativas a Seduc padroniza a forma de atendimento escolar, de 

funcionamento e de gestão da escola. Portanto, precisamos alargar nossos questionamentos 

sobre as formas de prescrição e os modos de instituir políticas e implementá-las.  

 A partir dessa compreensão, buscou-se uma explicação para este fenômeno educativo 

e a convicção da necessidade de se fazer a intervenção e contribuir para mudar o cenário que 

está posto aguçou o meu interesse por esta pesquisa. Nessa perspectiva, parto do princípio de 

que uma das finalidades da política de formação continuada da Seduc é “o estímulo à 

pesquisa, ao desenvolvimento e execução de projetos pedagógicos de investigação por parte 
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dos professores com vistas à qualidade de ensino e de aprendizagem dos alunos” (MAXIMO; 

NOGUEIRA, 2009, p. 96).  Para tanto, é preciso inferir sobre o conceito de qualidade que se 

sobrepõe nesta política de formação no Projeto Sala de Educador desenvolvido pelas escolas e 

propor o debate de uma formação na concepção ampla de educação. 

A realidade descrita justifica a presente pesquisa na necessidade de se conhecer a 

Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica do estado de Mato 

Grosso pela perspectiva da análise. Para tanto, teve-se como lócus de investigação da mesma, 

o Cefapro de Rondonópolis e as escolas estaduais do campo que compõem este polo de 

formação. Com o propósito de abordar aspectos subjetivos da realidade da formação docente 

nas escolas do campo que se dá no contexto do desenvolvimento da Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, procurou-se analisar as 

implicações desta política no desenvolvimento da educação do campo e compreender sua 

contribuição para a formação dos educadores das escolas que são objetos de estudo nesta 

pesquisa. 

Como ponto de partida de investigação do objeto proposto, optou-se pela análise 

documental e adotou-se os procedimentos da análise destes documentos buscando apreender 

os nexos constituintes e constitutivos dos mesmos. Este viés investigativo permite que o 

investigador seja rigoroso e crítico em busca daquilo que não está evidente, portanto, de uma 

realidade que não está dada como verdade. Para chegar a essa verdade não aparente o sujeito 

precisa compreender o contexto e o movimento do seu objeto expresso nos documentos, forjar 

procedimentos de análises possíveis de romper com as evidências e rejeitar a leitura simples 

da realidade, no entanto, essa leitura não pode ser determinista. Na compreensão de que no 

processo investigativo de um objeto toda parte de um elemento só pode ser entendida como 

uma parte do todo, procurou-se compreendê-lo na totalidade a partir da realidade simples e 

abstrata para uma mais complexa, e chegar à sua essência.   

Entende-se que a sociedade é o resultado da ação do homem na sua relação com a 

natureza e que o seu processo histórico e social se constrói nessa relação. Portanto, o ponto de 

partida da investigação deve ser a produção material determinada socialmente e o objeto do 

conhecimento se constitui de um todo orgânico, dinâmico e rico de diversas relações. Na 

perspectiva teórica Marxiana, a investigação e apresentação crítica do real se apresentam 

como momentos distintos, porém são dialógicos e se constituem num mesmo processo em que 

a investigação e análise do objeto são feitas a partir de suas determinações essenciais. A 
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opção por trilhar nesse caminho investigativo se deu por entender que a realidade deve ser 

pensada e interpretada numa relação dialógica.  

Esta pesquisa foi realizada no Cefapro de Rondonópolis e nas 13 escolas estaduais do 

campo pertencentes a este polo de formação e teve como referência para a coleta de dados, o 

período de 2011 a 2016. Considerou-se para sua construção teórica, para as análises e os 

resultados, o contexto histórico cultural, econômico e político em que os documentos foram 

produzidos, bem como as relações estabelecidas no interior das instituições investigadas. 

Primeiramente realizou-se um levantamento teórico do tema e o reconhecimento das escolas 

que fazem parte desse objeto de pesquisa, com o objetivo de melhor conhecer a demanda de 

profissionais, do atendimento escolar e estabelecer critérios para a pesquisa. Ao reconhecer 

que esse campo de pesquisa é fértil em produção de material susceptível à investigação e 

acessível ao pesquisador, fez-se a coleta dos documentos na Superintendência de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica (Sufp), no Centro de Formação e Atualização de 

Profissionais da Educação Básica (Cefapro), na Gerência de Educação do Campo (Geec) e no 

site da Seduc, referente às leis, normativas, resoluções, pareceres e outros que tratam da 

política de formação continuada dos profissionais da educação básica do Estado.   

A escolha dos documentos se deu em razão de responder às questões mobilizadoras 

que nortearam toda a pesquisa. Procurou-se saber se nos documentos de formação continuada 

da Seduc é feito menção à formação dos educadores das escolas do campo e qual tratamento é 

dado a esta modalidade de ensino; Como o Cefapro de Rondonópolis organiza as ações de 

formação para as escolas do campo e que estratégias são utilizadas para que seu trabalho 

esteja voltado para esta realidade sociocultural; Como o Projeto Sala de Educador se 

concretiza nas escolas do campo. Após fazer uma pré-análise dos documentos à nossa 

disposição, escolheu-se aqueles que mais responderiam aos objetivos propostos. No processo 

de classificação fez-se a opção pelo conteúdo das mensagens que tinham relação com os 

propósitos da investigação. Por isso, optou-se por analisar os seguintes documentos: a 

proposta da Política de Formação Continuada do Estado; os Pareceres Orientativos da Sufp, 

que orientam sobre a realização do Projeto Sala de Educador e a formação continuada nas 

escolas; os Projetos Políticos de Desenvolvimento do Cefapro e planos de formação; os 

Projetos Sala do Professor Formador do Cefapro; os Projetos Sala de Educador das Escolas do 

Campo; os planos e relatórios de formação dos professores formadores que trabalharam com 

as escolas do campo no referido período. Esta pesquisa que traz, como principais aportes de 

sustentação teórica, autores nos quais se ancora nossa concepção educativa, como: Arroyo 
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(2007, 2010, 2012), Caldart (2004, 2010, 2012), Gramsci (1982), Mészáros (2008) e Brandão 

(2006, 2007), está estruturada da seguinte forma: um texto introdutório com uma ideia do 

objeto investigado, o método de análise, a metodologia, uma breve síntese dos capítulos e das 

considerações finais.   

O primeiro capítulo compreende o referencial teórico e discorre sobre a formação 

continuada no contexto das políticas públicas para a educação; sobre a educação do campo no 

histórico processo de sua constituição como política pública de direito dos camponeses à 

educação básica no campo. Traz a formação de educadores do campo no cenário das políticas 

educacionais, fazendo um debate sobre a falta de uma política de formação específica para os 

profissionais que exercem a docência nas escolas do campo. Este capítulo finaliza trazendo a 

concepção de escola do campo defendida pelos movimentos sociais na constituição de uma 

política de educação básica do campo.   

 No segundo capítulo trazemos os aportes de sustentação teórica de interpretação do 

objeto proposto e aborda a política de formação continuada do estado de Mato Grosso em dois 

momentos. Primeiramente, dá-se ênfase no processo de implantação trazendo os elementos 

que a constitui e apresenta-se a educação do campo como uma política de educação que 

integrou o conjunto de políticas educacionais do Estado, depois se contextualiza o trabalho do 

Cefapro de Rondonópolis na formação dos educadores do campo. 

 O terceiro capítulo ficou reservado à contextualização do lócus da pesquisa, nele faz-

se a análise dos documentos e verifica-se as implicações da política de formação de Mato 

Grosso no desenvolvimento da educação do campo na região Sul do Estado. Verifica-se ainda 

em que medida a formação continuada, que acontece nas escolas estaduais do campo do 

Cefapro de Rondonópolis, coaduna com esta política. Por último, como o Projeto Sala de 

Educador proposto pelas escolas do campo se concretiza e, nesse contexto, como o Cefapro 

contribui para que a formação voltada para as escolas do campo se efetive.   

 Por fim, faço as considerações, onde esboço minhas conclusões, indicando a 

continuidade de estudos acerca do objeto pesquisado, e sinalizo para a necessidade de o 

estado de Mato Grosso rever a forma de instituir políticas públicas e implantar políticas 

educacionais. Ancorados nas bases teóricas que sustenta este debate, pode-se afirmar que, em 

Mato Grosso, falta uma política de educação específica para formar os profissionais do ensino 

que atuam nas escolas do campo. Nesse contexto, as análises evidenciam que a política de 

formação continuada, desenvolvida nas escolas do campo por meio do Projeto Sala de 

Educador, possui foco nas competências, com ênfase nos indicadores educacionais e na 
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formação para o mercado de trabalho. Assim, conclui-se que a política de formação da Seduc 

não contribui com o desenvolvimento da educação do campo, que possui uma concepção 

educativa contrária a essa lógica voltada para a formação de sujeitos livres e autônomos. As 

análises nos levaram a inferir que a educação do campo ocupa um lugar secundário nos 

instrumentos que normatizam a formação continuada na escola. Com isto, os conhecimentos 

da realidade do campo ficam a desejar nos planejamentos do Cefapro de Rondonópolis e nos 

Projetos Sala de Educador das escolas do campo para a formação dos educadores. 

 Procurou-se demonstrar, por meio deste estudo, a relevância de instituir políticas 

educacionais voltadas para as necessidades formativas dos sujeitos que vivem no campo e a 

importância de as escolas do campo terem educadores formados nas especificidades da 

cultura camponesa para o desenvolvimento da educação do campo. Outro fator relevante, que 

apresentou-se nos meandros dessa pesquisa, é a implantação de uma política de educação do 

campo no Estado de Mato Grosso, pois, apesar das contradições apontadas ao longo do texto, 

também trouxemos elementos que indicam que ela está em processo de construção.  
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1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

   NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

Debater a educação na perspectiva de compreender as contradições que ocorrem no 

contexto das relações sociais e das políticas públicas torna-se uma necessidade para a 

apreensão da realidade educacional. Os problemas gerados dessas contradições nos levam a 

crer que a educação tem sido muito mais um instrumento de reprodução da desigualdade entre 

as classes do que um objeto do conhecimento em função dos processos de humanização da 

sociedade. Este capítulo discorre sobre as ideias que ancoram nossa concepção e compreende 

um esboço do que se pensou, para uma compreensão elaborada do objeto que se propõe a 

estudar no desenvolvimento desta pesquisa. 

Sabe-se que o programa de avaliação e qualidade do ensino, implementado no Brasil 

para acompanhar e medir a qualidade da educação, faz parte de um conjunto de medidas 

políticas. Estas medidas foram criadas pelos governos para adequar os sistemas de ensino às 

políticas internacionais de controle e ajuste da sociedade à lógica e aos valores do capital. Os 

países ricos impõem medidas aos países pobres, que influenciam diretamente no que se 

produz em termos de valores econômicos, culturais e materiais. Nesse sentido, a produção do 

conhecimento se torna um bem de consumo do capital influenciado por estas medidas que se 

expressam pelas reformas educacionais. Estas reformas são feitas com o falso discurso e a 

ideia de se fazer da educação escolar um veículo de produção de recursos humanos para 

atender as demandas do mercado.  

A formação continuada de professores nasce, nesse contexto, das reformas 

educacionais. Foi instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394/1996, 

como uma política pública estratégica para elevar o índice de aproveitamento escolar e 

melhorar a qualidade do ensino com base nos parâmetros de qualidade do modelo de 

desenvolvimento capitalista. Há de se concordar com Freitas (2004), quando ele diz que os 

nos anos 1990 a educação foi produto das circunstâncias deterministas pós-modernista e 

social conformista. Segundo ele, nesse período a educação deixa de ser um direito e passa a 

ser entendida como um serviço, pois se perde a ênfase nas concepções e finalidades 

educativas. Passa a se dar maior importância à permanência do aluno na escola e nas 

competências a serem desenvolvidas nas disciplinas de Português e de Matemática.  Confere-

se então uma verdadeira instrumentalização da educação e, como este autor enfatiza, “a 

filosofia do controle como arma para gerar competência e qualidade tomou conta da maioria 
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das políticas públicas conduzidas” (FREITAS, 2004, p. 148) assim, o que se chamou de 

inclusão na escola não significou de fato a inclusão escolar. Apesar de o ensino ter passado 

por um processo de democratização que permitiu maior acesso à classe popular, a exclusão 

social permaneceu.  

Sabemos que os anos de 1980 se caracterizaram por uma intensa mobilização e 

participação da sociedade nos espaços públicos na luta pela democratização da educação. Esta 

mobilização culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a garantia de 

que a educação deveria ser um direito de todos e dever do Estado. No entanto, vê-se que o 

acesso da sociedade ao processo de escolarização não veio acompanhado da qualidade nem 

significou a universalização do ensino. Esta mesma Constituição incorporou o conceito de 

qualidade do ensino, porém não estabelece em que consiste essa qualidade nem os elementos 

que integrariam o padrão de qualidade do ensino brasileiro.  

Autores, como Haddad (2012) e Arroyo (2010), argumentam que a desigualdade da 

escolarização no Brasil se acentua com maior ênfase no campo. As crianças, os jovens e os 

adultos do campo são os menos favorecidos no direito à escolarização. Segundo Haddad 

(2012), em 2008 quase 60 milhões de pessoas, entre jovens e adultos que viviam nesse 

espaço, ainda não tinham completado o Ensino Fundamental e, entre estes, 14,1 milhões eram 

analfabetos. 

Diversos fatores contribuem para acentuar essa desigualdade, e um deles é a prática 

de se pensar a educação focada no modelo urbano e transportada para o campo. Essa prática 

tem provocado questionamentos sobre o histórico processo de adaptação da educação escolar 

às condições do campo. Consiste, portanto, num grande desafio para as políticas educacionais, 

o de superar esse modelo hegemônico de pensar a educação. 

Esse debate vem ocupando espaços nas últimas décadas e sendo colocado em pauta 

pelos movimentos sociais do campo que buscam uma educação básica contra-hegemônica. A 

ideia consiste em construir um projeto educativo que se diferencia do modelo convencional de 

educação. Este movimento dá origem à educação do campo, que nasce vinvulada ao 

desenvolvimento da maioria da população brasileira e à luta de resitência para garantir uma 

série de direitos. A educação do campo é, portanto, uma prática social que expõe e confronta 

as contradições sociais que produzem a educação convencional. No plano da práxis 

pedagógica da educação básica do campo a escola é vista como um espaço educativo com a 

tarefa de transformar as novas gerações.  
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Para que a escola do campo cumpra essa tarefa ela precisa ser constuída a partir da 

materialidade que a constitui. Segundo Caldart (2004), essa transformação só pode ser feita 

por meio de um projeto educativo dos sujeitos do campo. Precisa estar vinculado a processos 

de formação amplos e em diálogo com as grandes questões da educação e da humanidade. A 

escola é pensada, nesse grande projeto educativo que é a educação do campo, como um 

espaço onde os indivíduos se formam. Nele a formação ocorre em diálogo com outros 

processos formativos, sem perder sua função na transmissão dos conhecimentos produzidos 

historicamente. Para que isto ocorra, o vínculo entre conhecimento e realidade deve ser 

garantido pelo trabalho pedagógico, para garantir que o educando amplie sua visão de mundo 

e receba uma formação integral. 

Procurou-se trazer, para este debate, elementos da formação de professores que 

implicam na garantia desse vínculo entre conhecimento e realidade pelo trabalho pedagógico. 

A partir dessa compreensão pode-se fazer o seguinte questionamento: que conhecimentos o 

profissional docente precisa ter para dar conta desse trabalho na escola do campo? Na 

educação do campo o conceito de educador possui uma perspectiva ampla e se vincula à 

materialidade da vida. Portanto, ser educador nessa perspectiva significa ter como principal 

trabalho o de pensar e de fazer a formação humana nos diferentes espaços de convivência 

social dos sujeitos, sem perder a especificidade da tarefa de conhecer a complexidade dos 

processos de aprendizagem.  

Se a produção do conhecimento tem se tornado em um bem de consumo do capital e 

a educação um instrumento de controle social por meio dessa produção, importa-nos então 

saber: é possível formar educador com este perfil numa política de formação pensada sobre as 

bases de um modelo econômico que produz a divisão da sociedade? As experiências que 

nascem desse modelo dão conta de formar profissionais docentes para atuar numa realidade 

cultural específica sabendo fazer o vínculo entre conhecimento e realidade?  

Os textos que seguem procuram trazer elementos que respondem estas indagações e 

nos ajudam a compreender que o pensamento contemporâneo é influenciado por uma 

racionalidade científica que provocou a divisão entre ciência e cultura, entre trabalho 

intelectual e trabalho manual. Isto fez aumentar ainda mais a distância entre conhecimento 

científico e conhecimento popular, entre os que pensam e os que fazem. Este entendimento 

nos faz ter a clareza de que as políticas educacionais são influenciadas por esta dicotomia, que 

são construídas numa lógica que reforça o pensamento hegemônico na forma de produzir os 

conhecimentos, reforçando uma ideia de formação fragmentada. 
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1.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E AS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

 

Na história da educação, o debate acerca da formação de professores sempre esteve 

ligado ao histórico das transformações sociais. Seu processo de institucionalização se deu a 

partir dos anos de 1980, num arcabouço de reformas educacionais. Estas reformas foram 

feitas pelos governos neoliberais para ajustar o ensino ao modelo hegemônico e reprodutivo 

do capital. Por outro lado, a formação de professores também fez parte de um movimento de 

críticas que apontam possibilidades de contribuir para promover mudanças significativas no 

ensino que reproduz tal modelo. A partir dessa compreensão serão trazidos para este debate 

elementos da formação continuada de professores. Estes elementos se caracterizam pelo 

pensamento educacional da ideologia dominante, com os quais traçamos considerações que 

indicam a concepção de educação, de indivíduo e de formação que permeia esta pesquisa.  

As constantes mudanças que ocorrem nas relações de produção são provocadas pela 

reestruturação produtiva do capital. Isto se modifica num ritmo acelerado e as pessoas têm 

que se adaptar aos modos de produzir próprios das relações de produção capitalistas. Este 

fator faz com que o indivíduo adquira maior capacidade de dicernimento da realidade e 

preparo para atuar no mundo do trabalho. Sabe-se que, para garantir a continuidade do 

processo acumulativo e a reprodução do capital, são feitas uma série de mudanças que 

compõem a reconfiguração do sistema capitalista e fazem com que o mercado passe a exigir 

maior flexibilidade no modelo de produção e, consequentemente, um tipo de trabalhador com 

capacidade de se adaptar a ele. 

No Brasil, o processo de institucionalização das políticas públicas de Estado 

reconfigura esta mesma lógica de modo de produção. Nesse cenário, as políticas educacionais 

se constituem e se consolidam de forma planejada no sentido de reproduzir os valores do 

capital e conceber o sistema educacional como produdor de mercadorias. Garske (2012) traz 

elementos que contribuem com essa compreensão, dizendo que 

 

As políticas educacionais que expressam uma ampla autonomia de decisão 

do Estado, ainda que essa autonomia fosse, necessariamente, resultante das 

relações com as classes sociais dominantes e de certo modo, sujeitas às 

demandas das classes dominadas, elas passam, a partir de 1980 a serem 

definidas com base nas finalidades político-adinistrativas expressas nos 

acordos firmados com organismos internacionais, no caso com o Fundo 
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Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial. (GARSKE, 2012, p. 

15). 

A formação continuada de professores se situa nesse contexto e se destaca no rol das 

reformas dos governos neoliberais num período de ajustes das políticas de Estado para atender 

as exigências do mercado internacional. Ela passa a ser assumida pelos governos para atender 

às demandas das reformas educacionais.  

Acerca das reformas educacionais, esta autora se apoia nas ideias de Silva (2002) e 

destaca, dentre outros fatores que fizeram parte desse processo, a “institucionalização dos 

sistemas nacionais de avaliação; o fortalecimento dos sistemas de informação e dados 

estatísticos escolares, [...], prioridade nos resultados na produtividade e na competitividade” 

(GARSKE, 2012, p. 15). Assim, os estados pressionados pela política internacional de 

ampliação, controle e qualidade da educação põem em curso a democratização da educação e 

as reformas do ensino. Fazem parte dessa conjuntura, o programa de avaliação da qualidade 

do ensino e as tendências educacionais de concepções voltadas para a elaboração de novos 

saberes docentes, influenciando fortemente as políticas educacionais no Brasil.  

As contribuições de Gatti (2008) nos ajudam a entender este cenário, quando esta 

autora diz que as pressões do mundo do trabalho, as exigências de “novas condições no 

modelo econômico informatizado” e as declarações emitidas pelo Banco Mundial no final do 

século XX, entre elas o “Programa de promoção de reformas educativas na América Latina”, 

fez com que os governos criassem estratégias de formação de professores. A ideia central de 

tais reformas, expressa nos documentos dos organismos internacionais, segundo a autora, 

seria “preparar professores para formar as novas gerações para a ‘nova’ economia mundial e a 

de que a escola e os professores não estão preparados para isso” (GATTI, 2008, p. 62, grifo da 

autora). 

De acordo com esta autora, a perspectiva educativa presente nessa ideia é de que 

professores e alunos precisam desenvolver competências em consonância com a hegemonia 

do capital. Esta é uma racionalidade que sobrepõe os valores econômicos e materiais de um 

modo de educação hegemônico e seletivo na produção do conhecimento e do processo 

formativo dos indivíduos. Gatti (2008) ainda enfatiza que este discurso consiste na crença de 

que é possível a educação ajudar no crescimento da economia, qualificando as pessoas para a 

sociedade do conhecimento e do consumo. 

Em que pese às considerações desta autora, as ações políticas para a formação 

continuada de professores, que se registra na última década do século XX, se destacam pela 

ênfase nas competências tanto dos professores quanto dos alunos. A justificativa dos governos 
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para desencadear uma série de programas de formação continuada, a partir desse período, foi 

a constatação de que a escola não estava dando conta de formar os jovens para o mercado de 

trabalho. Com isto, é incorporado às políticas de formação docente o discurso hegemônico do 

capital, de que somente a melhoria na economia elevaria a melhoria nas condições de vida da 

população.  

De acordo com Gatti (2008), entre as iniciativas de formação continuada de 

professores que surgiram no referido período, pode-se destacar as que se caracterizaram como 

formação em serviço para o complemento da formação inicial ou para habilitar os 

profissionais que já atuavam no exercício do magistério sem formação. Portanto, esses cursos 

eram desenvolvidos mais como programas compensatórios e financiados pelo Banco Mundial 

para superar as deficiências na formação. Carências estas, geradas pela má qualidade da 

formação inicial ou pela falta dela. Com estes programas os governos tentam suprir a 

precariedade da formação de professores, usando o discurso da “atualização e da necessidade 

de renovação”. Não é levada em conta, nessa política, a necessidade de ampliar e aprofundar 

os conhecimentos específicos da docência. Destacam-se, ainda, nesse rol de aperfeiçoamento 

e atualização dos professores, segundo a autora: os projetos desenvolvidos em parceria entre a 

escola e o poder público com o objetivo de intervir na aprendizagem para melhorar a 

alfabetização das crianças e o ensino de língua portuguesa e de matemática. 

No que consiste a questão do amparo legal para a criação destes programas, a 

aprovação da LDB 9.394/1996 se deu no mesmo contexto das reformas políticas que levou à 

sua criação. Entre os artigos que tratam da formação, o artigo 67 versa sobre a obrigatoriedade 

dos poderes públicos na valorização do profissional da educação e no seu aperfeiçoamento 

profissional e continuado. Enquanto que, no artigo 40, é colocada a necessidade da educação 

continuada como estratégia de preparar o sujeito para o trabalho. A LDB garantiu a vigência 

das reformas reordenando as políticas de formação de professores e a criação dos programas 

de formação docente, e deu o respaldo financeiro legal que se efetivou com a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef).  

É relevante destacar, como dispositivo que regulamentava a formação de professores, 

o Decreto nº 6.755/20093. Este Decreto instituiu a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica e regulamentou a atuação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), quanto ao fomento de programas de 

formação inicial e continuada. Entre os 12 princípios da formação de que trata o artigo 2º, 

                                                           
3 Este Decreto foi revogado pelo Decreto nº 8.752/2016 que regulamenta, em 2017, a formação de professores no 

Brasil. 
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vale ressaltar dois no que diz respeito à formação continuada: o parágrafo IX que traz, “a 

equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das desigualdades 

sociais e regionais”; e o parágrafo XI que trata da “formação continuada entendida como 

componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da 

escola e considerar os diferentes saberes e as experiências docentes”. No que se refere aos 

objetivos desta política, o artigo terceiro, em seu parágrafo quinto, versa que o governo deve 

“promover a valorização do docente mediante ações de formação inicial e continuada que 

estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira” (BRASIL, 2009). Também, 

em se tratando de avanços conquistados pela sociedade nesse campo da educação, o Plano 

Nacional de Educação prevê até o ano de 2024, formar 50% dos profissionais da educação 

básica em pós-graduação e garantir a formação continuada para todo este público “em suas 

áreas de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino” (BRASIL, 2014). 

Quanto ao uso dos termos aplicados à formação continuada de professores, Gatti 

(2008) atribui diferentes significados. Desde cursos formais que os professores realizam após 

a graduação, ou após o ingresso no magistério, reuniões pedagógicas, seminários,  congressos 

ou qualquer atividade que contribui para o desempenho profissional nas escolas. Há também 

cursos oferecidos pelas secretarias de educação ou instituições formadoras para profissionais 

que estão em exercício.  

Neste universo, independente dos termos, a formação continuada de professores, no 

Brasil, se caracterizou e tem se caracterizado pela prática de aplicação de modelos e 

treinamentos. Na maioria das vezes são cursos que seguem um determinado padrão, 

ministrados por especialistas, para os professores que participam como um sujeito passivo do 

processo. Aquele que precisa ser instruído de conteúdos para serem aplicados em sala de aula. 

Mesmo as experiências que têm se mostrado inovadoras, que não partem dos programas do 

Ministério da Educação (MEC), estão focadas no ensino e são feitas com o objetivo de 

cumprir metas para atender aos indicadores da qualidade do ensino e mostrar resultados 

favoráveis ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Entretanto, sabe-se 

que há teorias e experiências que, nos últimos anos, vêm sinalizando mudanças nas práticas e 

na concepção de formação que inverte essa lógica para uma perspectiva mais criadora e 

crítica, com possibilidade do professor se colocar como sujeito de sua própria formação. 

Segundo Imbernón (2010), nos anos 1980 a sociedade vivia o avanço da 

racionalidade técnica e o crescimento das desigualdades sociais. Nesse período, a crise da 
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teoria do capital humano sinalizava que o ensino já não dava mais conta de resolver o 

problema do desemprego. Esse quadro da realidade social influenciou a concepção de 

formação no processo de institucionalização da formação continuada de professores. 

Favoreceu um modelo hegemônico de formação de concepção utilitarista e positivista com 

foco no desenvolvimento de habilidades, sem o protagonismo de quem iria ser formado e de 

quem iria formar. Instituiu-se um modelo de formação pautada no interesse de adequar e 

adaptar os professores às necessidades do ensino, advindas das mudanças que emergiram nas 

relações de produção, provocando problemas profundos na realidade social.  

Imbernón (2010) também enfatiza que outras formas de pensar a educação e a 

formação de professores surgem nesse contexto. São concepções teóricas e práticas de 

formação que questionaram o pensamento educacional hegemônico e os modelos de formação 

continuada de base produtivista, propondo outras maneiras de pensar a formação. Embora 

essas teorias e práticas tenham sucumbido em razão do predomínio da concepção dominante e 

não tenham conseguido avançar e mudar a realidade da formação de professores.  No entanto, 

predominou a concepção de formação continuada assumida pelos governos para atender as 

demandas advindas das reformas educacionais, uma formação uniforme e transmissora de 

conhecimentos, com predomínio de teorias descontextualizadas e sem nexo com os problemas 

práticos da realidade dos professores. 

Como podemos ver, a influência do contexto social no processo de 

institucionalização das políticas de formação continuada de professores contribuiu para a 

concepção de homem e de sociedade presente na educação do século XXI. Desse modo, os 

princípios a serem considerados na formação dos trabalhadores foram aqueles que formam os 

indivíduos com os valores do mercado, onde a produção do conhecimento possui bases nas 

relações de produção do capital. Uma lógica que separa o ser humano do seu meio de 

produção para desenvolver a exploração pelo trabalho e o exclui do direito à cultura e à 

formação integral, necessários à elaboração do pensamento crítico. Nessa prática de 

reprodução dos valores e do pensamento hegemônico, os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos são apenas aqueles necessários para sua inserção no mercado de trabalho e para a 

reprodução do capital.  

No que tange à necessidade de superar as concepções impostas e hegemônicas na 

produção do conhecimento e na formação dos sujeitos, Imbernón (2010) enfatiza que os 

contextos sociais são importantes e também podem influenciar neste processo. Porém, isto só 

é viável se as mudanças que ocorrerem no seio da sociedade, que repercutem na formação 
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desses profissionais, forem consideradas num projeto que contrapõe a lógica da formação que 

se baseia na racionalidade técnica científica. O autor acentua que as mudanças da cultura da 

sociedade provocadas pelo conhecimento científico, a evolução de suas estruturas e das 

formas de organização e convivência, as mudanças ocorridas nos meios de comunicação e a 

questão do multiculturalismo alteraram significativamente o comportamento e os valores da 

sociedade no século XXI.   

As considerações de Imbernón (2010) ajudam a entender que a cultura é um 

elemento do ensino e da aprendizagem. Se for tomada como um fator importante nos 

processos de formação dos professores, ela muda a perspectiva do que deve ser ensinado e 

aprendido. Portanto, este autor considera que, para potencializar uma nova cultura de 

formação, é preciso considerar que a mudança que se vislumbra está no protagonismo do 

professor e que este protagonismo precisa ser explorado. Esta mudança, segundo ele, se faz 

deixando a metodologia da transmissão nas práticas de formação para desenvolver a cultura 

colaborativa e os projetos coletivos. No entanto, para este autor, isso implica em mudar a 

organização, a gestão e as relações de poder entre os educadores; evitar a universalidade como 

instância superior do conhecimento; deslocar o foco dos problemas genéricos para as questões 

mais específicas dos professores e conciliar a formação aos projetos inovadores que projetam 

mudanças que irão repercutir na sociedade. 

A formação continuada de professores, segundo Imbernón (2010), precisa deixar de 

ser um espaço de atualização para ser um espaço de reflexão, de formação, de projeto de 

formação e inovação, com foco na aprendizagem do professor e não no ensino. Segundo ele, 

as políticas de formação precisam ser elaboradas com vistas a favorecer a flexibilidade e a 

descentralização das estruturas de formação, de modo que se aproximem das escolas para que 

estas adquiram condições de conquistar sua autonomia e se constituam em sujeito e objeto das 

mudanças. Percebe-se que as normatizações da formação de professores, dadas pelas 

instituições, são construídas mais como forma de manter o controle sobre o que é feito nas 

escolas do que para assegurar a qualidade do ensino. Na compreensão deste autor, a formação 

de professores enfrenta o paradoxo de “se submeter aos desígnios desse novo ensino” que 

atende a ideologia dominante “e, por outro lado, deve ser ao mesmo tempo a arma crítica 

frente às contradições dos sistemas educacional e social” (IMBERNÓN, 2010, p. 31). 

Compreende-se que, para valorizar e trazer os aspectos humanos da formação para os 

processos formativos dos professores, na perspectiva de uma formação para o 
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desenvolvimento profissional, é preciso entender a lógica que gera as contradições da 

sociedade e como essa política é constituída no âmbito das políticas educacionais do Estado.  

Esse entendimento nos fornece os elementos necessários para se contrapor a 

concepção de educação, de ensino e de formação posta pela ideologia dominante. Ideologia 

essa que consagra, por meio da educação, uma concepção de sociedade e de relações sociais 

fundamentada num modelo de produção que segrega os indivíduos e os exclui dos processos 

de humanização.  

 

1.2 A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO,  

      DUAS LUTAS NECESSÁRIAS 

  

A história da educação no meio rural traz, no seu conjunto, os problemas gerados 

pelo avanço do capital agrário que desencadeou o desenvolvimento tecnológico e do 

agronegócio nesse setor. No bojo das contradições geradas por esse modelo de 

desenvolvimento, verifica-se que, nas duas últimas décadas, a falta de uma política de 

educação voltada para diminuir a baixa escolaridade da população e universalizar o ensino 

garantindo o acesso de todos à escolarização e ao conhecimento, tem sido uma das questões 

mais debatidas. Os movimentos sociais do campo, organizados na luta pela terra, 

impulsionaram um debate que incorporou a luta pelo direito à educação e à inclusão social. 

Uma luta que inclui políticas educacionais que se propõem a encurtar as desigualdades sociais 

geradas pela falta de acesso à escolarização e ao saber historicamente elaborado.  

Na compreensão de autores, como Arroyo, Caldart e Molina (2004), o movimento 

por uma educação do campo nasce deste contexto e se coloca no curso da história, 

contrapondo a concepção de educação e de produção das relações sociais que, historicamente, 

provocou o analfabetismo, a ausência de políticas educacionais no campo e a exclusão de 

milhares de trabalhadores rurais de seus meios de produção. Um processo excludente que 

negou a esta parcela da população o direito de viver com dignidade. A ideia de educação do 

campo, que permeia esta pesquisa, se ancora em autores que desenvolvem este conceito como 

um fenômeno da realidade. Um paradigma, que se originou das experiências e da luta dos 

movimentos sociais e situa a formação de educadores do campo como uma política 

educacional que demanda necessidade de se consolidar a educação do campo como uma 

política pública. Por isso, nesta pesquisa procura-se compreender a educação do campo a 

partir dos fatores que lhe deram origem, como afirma Caldart (2004): 
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Decidimos utilizar a expressão campo e não o mais usual meio rural, com o 

objetivo de incluir no processo da conferência uma reflexão sobre o sentido 

do trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje 

tentam garantir a sobrevivência deste trabalho. Mas quando discutimos a 

educação do campo estamos tratando da educação que se volta ao conjunto 

dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, sejam os camponeses, 

incluindo os quilombolas, sejam as nações indígenas, sejam os diversos tipos 

de assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural. (CALDART, 

2004, p. 25, grifos da autora). 

 

Nos últimos dez anos a educação do campo adquiriu grande dimensão política e sua 

abrangência ocupou o debate por uma educação do campo no cenário da luta por políticas 

educacionais.  Caldart (2004) acentua que suas raízes inicialmente brotam na mobilização por 

educação na reforma agrária. Nasceu e se sustenta na ação protagonista das organizações e 

movimentos sociais do campo que fazem a luta de resistência para garantir direitos. Segundo 

esta autora, esse movimento extrapola a setorialização ou a compartimentação das políticas 

públicas, portanto a educação do campo é um conceito em construção. Sua origem nas 

experiências de luta e resistência dos movimentos sociais do campo a coloca como um 

contraponto ao modelo social desenvolvido no mundo rural pelas relações de produção e ao 

paradigma da educação rural no Brasil. Afirma a luta dos movimentos sociais por políticas 

públicas para garantir o direito dos povos do campo à educação. Portanto, pode ser 

compreendida como uma prática social que nasce da cultura do campo e tem como proposta a 

construção de uma pedagogia que toma como referência suas diferentes experiências. 

Ainda nessa compreensão, esta autora contribui dizendo que a educação do campo é 

um conceito que “já pode configurar-se como uma categoria de análise da situação ou de 

práticas e políticas de educação dos trabalhadores do campo, mesmo as que se desenvolvem 

em outros lugares com outras denominações” (CALDART, 2012, p. 259, grifos da autora). A 

autora se apoia neste pressuposto para dizer que a educação do campo não nasceu como teoria 

da educação, por isso sua origem está nas contradições da realidade social, geradas por um 

modelo de desenvolvimento que sempre submeteu o campo à exploração pelo capital agrário. 

Portanto, para que se compreenda estas questões numa perspectiva dialógica, no contexto em 

que a educação do campo se situa, a autora traz elementos para explicar que existe uma 

relação conflituosa que a constitui, por isso ela deve ser pensada a partir de sua materialidade 

na tríade campo, política pública e educação.  

A partir desse entendimento, Caldart (2012) argumenta que é possível dizer que a 

educação do campo não pode ser confundida com uma pedagogia, pois esta não é uma teoria 
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nem uma metodologia de ensino, mas se constitui como um projeto de educação em diálogo 

com a teoria pedagógica. Porém, não é um conceito que está fixado nem sua construção 

histórica é aleatória. É, pois, uma especificidade que expressa contradições, está em 

movimento e se contrapõe à lógica capitalista do campo como um lugar de negócios, portanto 

se contrapõe a uma visão de campo que exclui os sujeitos que vivem nele e dele. Sua luta se 

dá no campo das políticas públicas com o entendimento de que a educação só universaliza 

quando se torna um sistema público. Em que pese sua concepção em debate, esta mesma 

autora é enfática ao dizer que:  

 

No plano da práxis pedagógica, a Educação do Campo projeta futuro quando 

recupera o vínculo essencial entre formação humana e produção material da 

existência, quando concebe a intencionalidade educativa na direção de novos 

padrões de relações sociais, pelos vínculos de novas formas de produção, 

com o trabalho associado livre, com outros valores e compromissos 

políticos, com lutas sociais que enfrentam as contradições envolvidas nesses 

processos. (CALDART, 2012, p. 265). 

 

Na compreensão desta autora, a educação do campo, por se constituir de práticas e 

das lutas contra a hegemonia dominante, “exige teoria, e cada vez maior rigor de análise da 

realidade concreta, perspectiva de práxis” (CALDART, 2012, p. 264). É uma pedagogia 

pensada desde a realidade dos sujeitos da educação do campo, mas se amplia para além da 

própria pedagogia na direção da totalidade e numa visão ampliada de educação. Assim, para 

esta autora,  

 

[...] A educação do campo precisa ser uma educação específica e 

diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação, no 

sentido amplo de processo de formação humana, que constrói referências 

culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na 

realidade, visando a uma humanidade mais plena e feliz. (CALDART, 2004, 

p. 23, grifos da autora).  

 

É oportuno dizer, a partir das considerações da autora, que ter compreensão acerca 

do que é educação a partir do conceito de educação do campo não é uma questão de 

compreender uma teoria, mas a relação teoria e prática. 

A concepção de educação que Caldart (2004) traz no debate da educação do campo 

coaduna com as concepções educativas de Brandão (2007). Segundo este autor, a educação e 

a cultura fazem parte da condição ontológica do ser humano e se constituem um mesmo 

processo que forma o ser social. Nessa concepção, o ensinar e o aprender são intrínsecos ao 

ser humano, um processo que se dá pelas diferentes práticas educativas que se desenvolvem 
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no sentido da práxis humana. Suas proposições teóricas nos ajudam a compreender que 

educação se faz nas diferentes práticas num movimento didático do conhecimento que se dá 

na sua elaboração pela vivência do sujeito no mundo com a natureza e com os demais seres. 

Este autor pensa a prática como a própria práxis, no sentido amplo, pensada numa relação 

íntima e dialética e não no sentido do fazer, pois, para ele, o saber e o ensinar o saber são 

processos em que a educação vira ensino e os sujeitos desse processo se transformam em 

educadores.  

Nessa linha de pensamento podemos situar a educação do campo na concepção de 

homem e sociedade que Gramsci (1982) defende. Para este autor a práxis social e humana é 

imprescindível em qualquer campo de atuação dos indivíduos, é um exercício que se dá numa 

relação dialética do sujeito com a sua realidade social na conquista de sua autonomia para 

intervir no mundo.  

Nessa propositura, Caldart (2012) situa a educação do campo numa visão ampliada 

de educação e diz que esta não se organiza em torno da educação escolar. Portanto, é preciso 

compreender que sua luta não é uma luta por ela mesma, nem ela é uma educação em si 

mesma, pois as questões que originam da educação do campo são resolvidas no campo das 

contradições sociais amplas e produzem contradições, tendo em vista que busca superar as 

relações sociais capitalistas e compreende o trabalho como produção da vida.  

O movimento por uma educação do campo se afirmou a partir de um debate que 

levou os sujeitos envolvidos a perceberem que apenas a educação básica não daria conta da 

diversidade e da complexidade em que o campo se insere. Esta compreensão levou os 

movimentos a ampliarem o debate e avançarem da luta por uma educação básica do campo 

para a luta por uma educação do campo. Caldart (2012) enfatiza que essa mudança se deu a 

partir do entendimento de que o foco educativo na educação básica se centra apenas no 

processo de escolarização, por isso não abrange as experiências e práticas educativas fora do 

âmbito escolar e não insere o conceito de educação numa visão ampliada. Segundo a autora, 

apesar de a preocupação com a escolarização da população do campo ser uma prioridade para 

o movimento, houve o entendimento de que a educação deveria ser pensada compreendendo 

“todos os processos sociais de socialização das pessoas como sujeitos de seu próprio destino. 

Nesse sentido, educação tem relação com cultura, com valores, com jeito de produzir, com 

formação para o trabalho e para a participação social” (KOLLING; CERIOLI; CALDART, 

2002, p. 13-14).  
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Pode se dizer que se configurou uma luta que ampliou e firmou o direito dos povos 

do campo a uma educação numa visão ampliada e em todas as etapas e modalidades do 

ensino, desde a educação infantil à superior. Segundo Caldart (2004), a Primeira Conferência 

Por uma Educação do Campo, realizada em 1998, deu centralidade a estas questões no sentido 

de retirar a ênfase da questão da escolarização, apesar de reconhecer que esta deve ser 

garantida como um direito social fundamental; também de não fechar a discussão sobre as 

experiências de educação não formal existentes no meio rural de caráter popular e ampliar “o 

conceito de Educação Básica, incorporando os aprendizados de outras práticas, especialmente 

daquelas ligadas aos diversos grupos culturais que vivem e trabalham no meio rural” 

(CALDART, 2004, p. 25). 

Com estas premissas o movimento por uma educação do campo põe a 

universalização do direito a educação no debate público. Amplia o conceito de educação, 

inclui os elementos da cultura camponesa e afirma uma concepção de educação que insere o 

ser humano no seu processo de produção da vida para superar uma visão de campo como um 

lugar de negócios e de reprodução do capital. Desse modo, o campo é afirmado como um 

lugar de vida, de experiências e de sujeitos que pensam um projeto de desenvolvimento do 

campo. Um projeto que se articula com um novo projeto social para o país e almeja uma 

sociedade construída em bases solidárias e humanas. Caldart (2004) fala que é preciso debater 

a educação vinculada aos processos sociais de formação dos sujeitos do campo porque não é 

possível educar um povo sem transformar as condições desumanizantes que ele vive. Por isso, 

a educação do campo é posta como uma condição fundamental para a cidadania de quem vive 

nesse e desse espaço. 

Existe uma dimensão educativa na relação do homem com a terra quando o campo 

não é visto apenas como um lugar de reprodução, mas de produção cultural e pedagógica, 

assim como de existência e experiências de vida. Nessa dimensão reside uma intencionalidade 

própria da educação do campo como prática social que é de educar o modo do ser humano se 

relacionar com a terra. Sabemos que é na produção de nossa existência pelas relações de 

trabalho que produzimos nossa condição humana e, nesse processo, produzimos cultura e 

fazemos educação.  Caldart (2004) contribui com essa concepção, dizendo que: 

 

A cultura também forma o ser humano e dá as referências para o modo de 

educá-lo; são processos culturais que ao mesmo tempo expressam e 

garantem a própria ação educativa do trabalho, das relações sociais, das lutas 

sociais. A Educação do Campo precisa recuperar a tradição pedagógica que 

nos ajuda a pensar a cultura como matriz formadora, que nos ensina que a 
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educação é uma dimensão da cultura, que a cultura é uma dimensão do 

processo histórico, e que processos pedagógicos são construídos desde uma 

cultura e participam de sua reprodução e transformação simultaneamente. 

(CALDART, 2004, p. 21). 

 

A educação pensada nessa perspectiva denota uma visão de sociedade construída na 

dimensão humana. Desse modo, os elementos e os pressupostos que fazem da educação do 

campo um projeto dos trabalhadores, nos levam a entender que sua especificidade ultrapassa 

uma visão ou um projeto de escola. Pois ela inclui os elementos da cultura camponesa: terra, 

território, lugar, cultura e escola como processos produtivos indispensáveis na formação dos 

sujeitos. Nessa visão, o trabalho e a cultura são eixos que norteiam os processos formadores e 

as experiências da vida no campo na luta pela terra, pelo trabalho e pelo direito, portanto são 

os elementos da cultura que constituem as práticas educativas e formadoras destes sujeitos.  

 Para que a educação do campo seja compreendida nessa concepção e não seja 

considerada como uma educação em si mesma, nem como uma pedagogia, segundo Caldart 

(2004), é preciso compreender que a educação é pensada a partir das questões do campo, 

embora se relacione com ele todo tempo. Portanto, o que demarca uma concepção de 

educação nesse projeto educativo é o vínculo da dimensão da cultura “às relações sociais e 

aos processos produtivos da existência social no campo” (CALDART, 2008, p. 77). Segundo 

a autora, é nessa relação dialógica que se pensa “a natureza da educação vinculada ao destino 

do trabalho”.  

A concepção educativa, que esta autora traz para este debate, é de uma educação para 

a transformação, portanto “não é hegemônica na história do pensamento ou das teorias sobre 

educação”. Também não se situa na base em que a escola foi instituida – a base de sua 

fundamentação teórica é o materialismo-histórico dialético de Marx em que o trabalho 

constitui o indivíduo como ser humano e é constituinte do seu processo de formação. Esta 

autora compreende que “a produção da existência é a produção ou formação do ser humano”, 

são processos que não se separam, portanto as pessoas se formam inseridas no meio social 

com a materialidade, a cultura e o trabalho (CALDART, 2010, p. 65). Na sua compreensão, 

essas dimensões educativas estão presentes nas experiências que nascem da pedagogia dos 

movimentos sociais do campo, principalmente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) que construíram a luta por uma educação do campo. 

No bojo das contradições sociais vividas pela sociedade, no contexto das relações de 

produção do mundo moderno, existe uma concepção de mundo e de sociedade implícita no 

modo de produção social imposta pela hegemonia do capital que precisa ser superada. De 
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acordo com Mészáros (2008), ela só será superada se houver uma transformação do atual 

modelo econômico e político que sustenta essa concepção. Este autor defende uma educação 

associada ao processo de luta pela transformação social; segundo ele, somente com a luta de 

classe é possível realizar esta transformação. Todavia, afirma que uma radical mudança 

educacional não pode se limitar aos interesses capitalistas, pois, para se criar uma alternativa 

de educação diferente e significativa no sentido da transformação, é preciso que haja primeiro 

um rompimento com a lógica do capital. Assim, é necessário uma transcedência das relações 

sociais de produção para que o processo de alienação seja superado e se coloque em prática a 

“revolução cultural”, para tanto, a educação deve posssibilitar o desvelamento da realidade. 

“Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 

correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade 

devem cumprir as suas vitais e historicamente funções de mudança” (MÉSZÁROS, 2008, p. 

25).  

O autor acentua que para construir outra educação é preciso primeiro mudar os 

modos de produção das relações sociais, construir outra concepção de sociedade com base em 

outro modelo de reprodução. Segundo ele, no atual modelo de produção e reprodução social 

somente é possível se fazer ajustes que justificam e conformam o que já é estabelecido pela 

lógica global do sistema de reprodução. Acentua ainda que qualquer alternativa educacional 

nova, diferente, que signifique a liberdade e a emancipação humana, implica em romper com 

a lógica de produção econômica e com a hegemonia do capital.  

As considerações de Mészáros (2008) nos ajudam a entender que, para se pensar a 

sociedade tendo o ser humano como referência, é preciso que haja uma ruptura com a lógica 

do capital para superar o processo de desumanização que ele provoca. Isto, segundo ele, exige 

pensar sobre a função da educação em um novo projeto de sociedade e como se constitui uma 

educação que dê conta das transformações necessárias. Pode-se dizer, então, que suas 

proposições balizam a concepção de educação do campo presente neste texto e contribuem 

para uma compreensão acerca do papel que ela deve ter no projeto de sociedade do qual ela 

faz parte.  

Pode-se afirmar, com base na ideia de campo e de educação que defendemos neste 

debate, que a dimensão educativa que constitui a educação do campo põe em prática uma 

educação para a formação humana e contrapõe a instrumentalização e o pragmatismo da 

educação convencional. Os elementos constitutivos desta concepção garantem “o vínculo 

entre campo e educação, entre projeto de campo e projeto de educação” (CALDART, 2008, p. 
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78). Nesse sentido, a educação do campo desafia o pensamento pedagógico e se coloca contra 

o reducionismo e a visão moderna liberal de educação. Com base nesses pressupostos, Caldart 

(2008) enfatiza a questão da centralização da educação do campo na escola ou na 

escolarização; segundo ela, este foco a colocaria numa visão contraditória, pois a 

materialidade e os vínculos que a originaram se assentam numa pedagogia emancipatória e se 

contrapõe a uma concepção que decorre da escola e do reducionismo escolar. A autora 

acentua que, numa visão emancipatória de educação que a educação do campo busca 

construir, a especificidade que lhe deu origem supera esta visão de escola e se centra em 

processos educativos mais complexos, relacionados com a vida real, processos densos e 

duradouros. 

Em que pese a compreensão desta autora acerca destas questões, o reconhecimento 

de que a escola é um direito de todos os indivíduos enquanto sujeitos sociais, de que no 

mundo moderno ela possui um papel específico e aqueles que não passam por ela ficam em 

condições desiguais, não pode levar à ideia simplificada de pensar que apenas a educação 

escolar seja capaz de formar um indivíduo autônomo e emancipado. “Considerar a escola 

como referência única para todos os processos formativos” dos sujeitos seria no mínimo 

“absolutizar a educação escolar” reduzindo a dimensão da instrução e do ensino ao processo 

educativo escolar. Portanto, “O projeto educacional que ajuda a dar sustentação à forma de 

sociedade que temos nunca foi somente escolar. E o processo educativo garantido pela escola 

nunca foi somente baseado no ensino” (CALDART, 2008, p. 80). 

Importa dizer que os povos do campo são herdeiros de uma história que marca a 

ausência de políticas educacionais e um tratamento dado à educação como serviço, como 

mercadoria e como programas de políticas compensatórias, que adaptou a realidade rural à 

cidade. Essa foi uma prática política que ignorou a existência de sujeitos no campo, 

esquecendo-se de que eles têm o direito de receber uma educação adequada a seu jeito de ser 

e de viver. Portanto, de serem formados como sujeitos de direitos com condições de assumir 

seu próprio destino sem se submeterem ao processo de alienação e exploração.  

Neste cenário podemos situar a formação de professores e o histórico de políticas 

educacionais feitas a partir do paradigma urbano, adaptando a realidade do campo à cidade. 

Essas políticas que nasceram dos mecanismos de favorecimentos e barganhas possuem uma 

concepção universalista de formação do indivíduo, que não leva em conta os diferentes 

sujeitos e as distintas realidades nas práticas formativas dos professores, e não considera os 
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processos e os elementos da cultura social dos povos do campo para a elaboração do 

conhecimento docente. 

No universo desse debate da histórica ausência de políticas de formação dos 

profissionais que atuam na educação do campo, Arroyo (2010) contribui dizendo que a 

formação desses profissionais teve como base os valores e o ideário civilizatório da cidade, 

reforçando uma visão negativa do campo, com ênfase na desconstrução de suas identidades, 

culturas e valores. Privilegiou-se, nos cursos de formação, a visão e a realidade urbana, 

seguindo um modelo único de currículo, de carga horária, mesmos espaços e horários, sem 

considerar as realidades dos educadores. O autor pontua que isto levou à formação de um 

corpo docente instável e não criou um corpo de profissionais formados na perspectiva da 

diversidade, identificados com a cultura e os saberes do campo. Portanto, enquanto sujeitos 

diversos não lhes fôra garantido o direito a serem ensinados na sua diversidade. Na 

compreensão deste autor, se a docência e as diretrizes de formação tiverem uma concepção 

generalista de educação elas são adaptadas às políticas de formação e a diversidade não é 

respeitada nem reconhecida nos cursos de formação de educadores. 

Referente à atuação dos movimentos sociais do campo como sujeitos políticos e de 

políticas de formação de educadores do campo com suas experiências, Arroyo (2010) enfatiza 

que eles politizam a educação com sua visão de projeto de campo e de sociedade, e com sua 

concepção de homem e de formação. Propõem um projeto que inclui o campo na perspectiva 

do desenvolvimento social dos sujeitos que vivem nele. Com isto invertem os processos e a 

lógica dominante de formulação de políticas de formação, redefinem a relação entre o Estado, 

suas instituições e os movimentos, e tensionam os governos por políticas públicas de 

formação de educadores do campo. Entende-se que a concepção e a política de formação de 

professores do campo estão sendo construídas no processo de construção da educação do 

campo posto em prática pelo movimento por uma educação do campo, com base nesses 

pressupostos.  

O autor traz elementos que nos ajudam a compreender a contribuição dos 

movimentos sociais nesse processo para uma concepção de educação que incorpora a 

pluralidade de dimensões e funções formadoras que há no campo. São os saberes da terra, do 

trabalho da agricultura camponesa e da vida no campo que precisam ser incorporados como 

matrizes formadoras dos povos do campo nos projetos e nas propostas educativas. Quando 

isso ocorre a escola se torna um espaço de reelaboração desses saberes. Este autor diz ainda 

que a compreensão por parte dos professores, dos vínculos que os sujeitos do campo 
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estabelecem com os elementos de sua cultura, é um componente da especifidade da formação 

de professores do campo que deve fazer parte de seu processo formativo. Portanto, a 

concepção de educação que tensiona mudanças por meio das ações dos movimentos sociais é 

uma concepção que pensa a formação de professores na perspectiva da totalidade, que supera 

a fragmentação do conhecimento.  

As considerações do autor são denúncias contra uma prática de formação sem foco 

específico que levou a um perfil de profissional “neutro, generalista, insensível à dinâmica 

social, sem capacidade de sua análise e da compeensão das especificidades dos espaços, dos 

coletivos onde exercer a docência ou a gestão” (ARROYO, 2010, p. 481). Elas fazem sentido 

porque a ênfase posta em prática é de uma visão de educação, de escola e de docência 

descontextualizada. Este autor ainda nos fala que uma formação nas sensibilidades sociais 

deve, portanto, 

 

[...] Partir do estudo da dinâmica tensa e complexa do contexto social do 

campo, das tensões econômicas, sociais políticas, culturais, que marcam a 

escola e, sobretudo, seus sujeitos mestres, alunos, famílias, comunidades. 

Conhecer essas realidades, formar nas capacidades, artes e sensibilidades 

sociais para conhecê-las, pesquisá-las, teorizá-la. Para nelas intervir passa a 

ser central nos perfis de docente-educador a ser formado. (ARROYO, 2010, 

p. 481). 

 

Existe uma especificidade da vida no campo, presente na dinâmica social que, 

segundo Arroyo (2010), a configura como uma vivência específica dos povos que o habitam. 

A importância dada a esta especificidade característica de seus modos de vida e de seus 

processos formadores, “se contrapõe a visões generalistas, únicas descontextualizadas de 

escola, de currículo, de conhecimentos de material didático e, sobretudo, de profissionais e de 

sua formação”. Trata-se, portanto, de suas “experiências sociais, culturais, cognitivas, éticas, 

estéticas” e as lutas que eles embargam na defesa de um projeto de campo, pela terra, por seus 

territórios, modos de produção e pelo direito à vida, à cultura e a terra (ARROYO, 2010, p. 

482). Esta especificidade, segundo ele, deve integrar o perfil de profissional docente a ser 

formado no campo, bem como, do currículo que compõe os cursos de formação. Nesse 

sentido o autor enfatiza que, 

 

[...] Esta seria uma das marcas de especificidade da formação: entender a 

força que o território, a terra, o lugar tem na formação social, política, 

cultural, indenitária dos povos do campo. Sem as matrizes que se formam 

sem entender a terra, o território e o lugar como matrizes formadoras, não 
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seremos capazes de tornar a escola um lugar de formação. (ARROYO, 2007, 

p. 163).  

 

A própria compreensão da especificidade dos vínculos que os sujeitos do campo 

exercem com a terra, a comunidade e a cultura camponesa já é uma especificidade da 

formação presente na escola e na materialidade da vida no campo. Concordamos com o autor, 

quando diz que esta materialidade da vida precisa ser olhada como matrizes formadoras dos 

sujeitos, pois são elementos indispensáveis na formação dos profissionais que exercem a 

docência nesta realidade. Os conhecimentos específicos da forma de exercer a docência e de 

ensinar no campo, que estão sendo experiências em universidades e programas de formação, 

podem ser potencializados nas políticas de formação específicas. Assim, se permitirá a 

articulação do saber escolarizado com os saberes da vivência na busca de uma totalidade na 

produção do conhecimento científico que faz sentido para o educando. Esse exercício exige 

do educador um aprendizado específico das questões da realidade para combinar a dimensão 

pedagógica cognitiva do conhecimento com a dimensão política. De acordo com as 

concepções educativas de Arroyo (2010), os cursos de formação desses educadores devem 

partir do estudo do campo, indagando que projeto de educação, de formação, de campo e de 

sociedade se almeja para que seja garantida a especificidade do campo no seu processo de 

formação.    

 Gramsci (1982) traz elementos para compreender a educação, dizendo que ela não é 

neutra nem desvinculada dos fatores ideológicos de uma classe. Sendo assim, a escola não 

deveria ser o lugar de reprodução da ideologia dominante, mas um espaço revelador das 

formas de funcionamento dessa ideologia na construção de uma contra ideologia, com a 

finalidade de promover a difusão cultural entre as classes. No que se refere à sua concepção 

de homem e sociedade, a práxis social e humana deve fazer parte da atuação dos indivíduos e 

todas as suas ações, pois, é fazendo esse exercício que se dá na relação dialética do sujeito 

com a sua realidade social que ele consegue conquistar sua autonomia. Para este autor, precisa 

haver unidade entre a escola e a vida dos indivíduos para que seja possível haver unidade 

entre a instrução e a educação. Este é um nexo que, segundo ele, pode ser representado pelo 

trabalho vivo do professor. Entretanto, se o professor possui uma formação precária e 

descolada da realidade em que atua não possui os elementos necessários para desenvolver tal 

processo. Esse trabalho exige do profissional a capacidade de fazer a relação entre a vida e a 

cultura, entre a ciência e a vida, o conhecimento teórico e o prático. Se o professor não 
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compreender o contraste entre a cultura dele e a do aluno, essa articulação se torna 

impossível. 

A concepção formativa de Arroyo (2010), com ênfase na especificidade da cultura e 

da realidade do campo, coaduna com a concepção Gramsciana de formação e educação. Nessa 

compreensão entende-se que os conhecimentos aprendidos pelos educadores do campo, no 

seu processo de formação, devem contribuir para que eles entendam a realidade em que sua 

profissão será desenvolvida. Essa em que vivem as crianças, os jovens e os adultos do campo, 

tendo em vista que enquanto trabalhadores precisam objetivar os conhecimentos 

historicamente produzidos às condições materiais concretas de produção de sua existência.  

De acordo com a visão educativa de Arroyo (2010), a concepção de formação 

centrada no domínio de competências, com base em uma visão única de conhecimento e de 

verdade científica, nega os conhecimentos e modos de pensar que não são do paradigma 

dominante da ciência e desconhece os coletivos de trabalhadores como sujeitos de 

conhecimento. Há, portanto, uma negação dos coletivos populares no espaço de produção do 

conhecimento e das ciências que reproduz sua inferiorização. Esta prática de negação precisa 

ser superada para construir uma formação de professores do campo que tem, como ponto de 

partida para a produção do conhecimento, os valores e os saberes gerados da dinâmica 

cultural da vida no campo. Uma formação que perpassa pela necessidade do educador se 

formar para o processo de escolarização e para compreender os diversos processos que fazem 

parte da cultura dos sujeitos que vivem neste espaço, que são as lutas, os tempos de estudo, de 

análises e de reflexão que compõem esta dinâmica. Um dos aprendizados desse educador é 

saber desconstruir o que existe como verdade estabelecida, dar conta das novas dimensões 

educativas da realidade e atuar na profissão de modo a entender a educação como prática 

social. 

Nessa compreensão, entende-se que Arroyo (2010) conjectura uma formação de 

professores do campo que, na sua concepção educativa, se ancora numa concepção de 

educação que não se restringe à educação que acontece apenas nos processos de 

escolarização, nem às práticas educativas que se desenvolvem na escola. Postula uma visão de 

educação ampliada, em que a cultura é o elemento constitutivo de todo o processo educativo 

dos indivíduos, portanto de sua formação. Brandão (2007) contribui com esse pensamento, ao 

dizer que são os modos diferentes de ser, de conviver e de se posicionar no mundo que 

determinam as ideias e as normas de uma sociedade. A educação, segundo ele, atua no 
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desenvolvimento das forças produtivas e no desenvolvimento dos valores culturais de uma 

comunidade logo,  

 

A maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que 

reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para viver, o 

modo como tipos diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições sociais, 

tudo isso determina o repertório de ideias e o conjunto de normas com que 

uma sociedade rege a sua vida. Determina também como e para quê este ou 

aquele tipo de educação é pensado, criado e posto a funcionar. (BRANDÃO, 

2007, p. 75). 

 

É relevante ressaltar que a perspectiva formativa destes autores supera o 

instrumentalismo e a fragmentação do ensino tecnicista e avança para as múltiplas dimensões 

da formação humana na concepção de Marx (1996), em que estudo, trabalho e vida se 

articulam para o desenvolvimento integral do ser humano. Pensar sobre como o trabalho se 

organiza na nossa sociedade implica compreender sua relação com o modelo de educação do 

paradigma moderno. Esta compreensão é necessária quando se pensa a formação docente e se 

entende que esta profissão se desenvolve numa realidade concreta de exploração do trabalho 

alienado. Trabalho, na sociedade contemporânea, possui valor de troca e é mercadoria, 

significa acumulação na perspectiva Marxiana. As análises de Marx (2004) sobre a relação do 

capital com a propriedade da terra evidenciam a valorização do mundo das coisas gerada pelo 

confronto com a propriedade privada. Essa valorização faz com que o trabalho do homem se 

transforme em mercadoria, numa relação em que o trabalho exerce o poder do capital sobre o 

trabalhador. Este autor enfatiza que, 

 

[...], o componente humano nada mais era do que um componente da 

sociedade capitalista de produção – o trabalho humano igualado a qualquer 

outro elemento da produção de mercadorias, uma vez que no processo 

predomina a percepção do indvíduo isolado, puro ente subordinado ao 

território das determinações econômicas. (MARX, 2004, p. 12). 

 

Os valores produzidos nesta concepção geram consequências nas práticas de ensino e 

na concepção de homem a ser formado. O mercado produtivo se desenvolve na lógica da 

racionalidade técnica, muita produtividade, trabalhador flexível e resultados rápidos para 

atender sua demanda. Esta é a lógica que constitui a concepção de educação e de políticas 

educacionais que o mercado precisa. Influencia o ensino e os conteúdos curriculares, leva à 

diversificação e flexibilização na forma de organizar as escolas, o trabalho pedagógico e de 

fazer os investimentos de modo a exigir muitos resultados e poucos gastos.  
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A escola e a profissão docente são diretamente afetadas pelas políticas e as mudanças 

socioeconômicas. Para atender as demandas do mercado, o trabalho pedagógico escolar e o 

trabalho do professor são organizados em função das necessidades produtivas atendendo aos 

pressupostos dos pacotes internacionais de ajuste das políticas educacionais à política 

econômica. Nesse contexto, vê-se então uma desvalorização da escola, do ensino e do 

trabalho do professor, em fução de uma política de formação de profissionais com foco em 

resultados.  

Com base nesses pressupostos, Arroyo (2010) acentua que o paradoxo da profissão 

docente está entre ensinar com foco nos conteúdos ou ensinar com foco nos estudantes. 

Segundo ele, o direito à educação se reduziu ao domínio das competências nos conteúdos de 

ensino para apresentar resultados quantitativos por meio das avaliações externas. Enfim, para 

cumprir os desígnios de uma política instituída para manter o controle do ensino em função de 

atender ao mercado. Com isto, a docência se reduz ao treino do domínio que os educandos 

precisam adquirir para competir no mercado de trabalho e o desenvolvimento profissional se 

fecha e se conforma a essa lógica. Sabe-se que as políticas de formação inicial e continuada 

de professores no Brasil, que foram instituidas a partir dos anos de 1980 e 1990, possuem 

essas características e atendem a esses pressupostos. 

Logo, este mesmo autor enfatiza que os desafios que se colocam para se pensar essa 

relação capital/trabalho, incluindo a questão do trabalho docente frente às políticas públicas, 

seriam pensar sobre como orientar-se numa perspectiva de formação de trabalhadores do 

campo que superem esse “protótipo” de trabalhador que somente serve ao sistema. Importa-

nos, então, saber como avançar neste propósito, numa visão de educação que contraponha 

essa relação e supere esse modelo de formação que prepara o professor para exercer a 

docência na lógica dominante de um modelo social que explora o homem pelo trabalho. Marx 

(1996) traz elementos que nos ajudam a entender como se dá essa relação no mundo da 

produção. Segundo ele, para superar esse modo de se relacionar com o mundo da produção, o 

homem pode construir uma relação inversa a seu favor se ele sair da valorização do mundo 

das coisas para a valorização do mundo dos homens, assim o trabalho deixa de ter valor de 

troca para ter valor de uso e o indivíduo sai da condição do trabalho alienado.  

Pode-se dizer que o movimento educativo que acontece na educação do campo 

tensiona e propõe alternativas de fazer valer, nas políticas educacionais, uma visão de 

conhecimento e compreensão de mundo e de ser humano que supera essa lógica. Uma 

concepção que considera os saberes da cultura camponesa com seus valores e formas de ser e 



44 

 

de viver. Contrapõe a visão de conhecimento de base técnica e racionalista, presente nos 

currículos e na formação de professores que é dominante nos cursos de formação. Esta prática 

ignora os saberes que vêm dos coletivos populares e forma um profissional docente com uma 

concepção estreita da realidade e do mundo, sem o reconhecimento da diversidade nem o 

esclarescimento necessário para a conquista da sua autonomia.  

O histórico processo de luta dos movimentos sociais do campo, para garantir o 

direito à terra e à educação, demonstra que houve avanços no debate da educação do campo 

no cenário político. Arroyo (2004) acentua que há uma consciência do reconhcimento da 

urgência de colocar a educação dos trabalhadores do campo como política pública. Segundo 

ele, a educação recebe um tratamento mais público do que antes e isto se deve à grande 

mobilização da sociedade em favor da educação como um direito de todos. O autor aponta 

como exemplos dessa mudança, os avanços que aconteceram na formação docente realizada 

pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) e as parcerias criadas 

entre órgãos do governo e entre este e as instituições de formação.  

Na emergência do direito à universalização da educação, os movimentos sociais 

marcam sua presença política e reafirmam esta prática e o campo como um lugar de direitos, 

de cultura e espaço de vida, de modos de ser e de viver diferente; tensionam as instituições de 

formação de professores com suas práticas, experiências e concepções de formação de 

educadores do campo. E, nesse movimento, constróem a identidade própria do povo do 

campo e mostram aos governos e à sociedade que a produção da existência no campo vai 

além de um processo de adaptação. Portanto, exige produção de instrumentos de apropriação, 

de inserção e intervenção no mundo. Por isso suas lutas extrapolam o âmbito da reivindicação 

para a construção dos direitos sociais.  

A construção dos direitos dos povos do campo para o acesso e permanência na terra e 

a uma educação vinculada à sua cultura passa pelo entendimento de que, no campo, a 

formação desses sujeitos se constitui no principal instrumento de sua estratégia política. No 

entanto, a formação de educadores do campo é uma exigência dos movimentos como uma 

política pública de direito e pela superação dos modelos formalizados distantes da realidade.  
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1.3 A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO NO CONTEXTO DA POLÍTICA DE  

      EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

A mobilização dos setores populares em favor da educação como um direito de 

todos, segundo Arroyo (2004), tensionou os governos a dar um tratamento mais público à 

educação e avançou nas políticas de formação docente. Segundo este autor, o reconhecimento 

da urgência de colocar a educação dos trabalhadores do campo como política pública foi um 

fator importante nas transformações que ocorreram no contexto educacional do mundo rural. 

Tais transformações possuem origem nas mudanças sociais e políticas que tiveram início 

ainda na década de 1980, após a saída dos governos militares. Este período se caracterizou por 

uma maior participação da sociedade nos espaços públicos, pela democratização da educação, 

pela promulgação da Constituição de 1988 e pela luta democrática de setores populares da 

sociedade em prol de vários direitos, entre eles a educação do campo.  

Há que se destacar que um passo importante, dado na exigência do direito dos povos 

do campo ao acesso à educação, foi a criação de disposições legais para a implantação de uma 

política de educação do campo. Faz saber que esta exigência, que resultou em importantes 

dispositivos legais da educação do campo, se constitui numa ferramenta dos movimentos 

sociais do campo para fazer os governos garantirem a oferta da educação escolar e 

materializar o direito dos camponeses à educação. 

Entretanto, é relevante ressaltar que, apesar de o artigo 205 da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988) estabelecer que a educação é um direito de todos e dever do Estado, 

vê-se que o acesso à escolarização não significou a universalidade nem a qualidade do ensino. 

Passados os quinze anos da campanha sobre a universalização da educação com o lema 

Educação para Todos, temos que a inclusão de todos à educação ainda não se efetivou de fato. 

Segundo Haddad (2012), dados do Relatório do Observatório da Equidade de 

Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, divulgado em 2011, 

demonstra, dentre outros fatores, um índice elevado de desigualdade no ensino. Para este 

autor: 

 

O macroproblema da educação brasileira continua sendo o baixo e desigual 

nível de escolaridade da população. [...] O acesso ao ensino fundamental é 

considerado universalizado para a faixa dos 6 aos 14 anos, embora ainda 

existam cerca de 740 mil crianças e adolescentes não atendidos e um enorme 

contingente de pessoas com mais de 14 anos que não conseguiu completar 

esse nível de ensino. No ano de 2008, esse número atingiu quase 60 milhões 

entre jovens e adultos que não têm o ensino considerado fundamental. 
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Dentre eles, 14,1 milhões são analfabetos, e o mesmo número de pessoas 

têm menos de 3 anos de escolarização, e são consideradas analfabetas 

funcionais: [...]. (HADDAD, 2012, p. 221).  

 

Este autor diz, ainda, que essa desigualdade na “escolarização no Brasil” se acentua 

com mais ênfase no campo; isto mostra que as populações campesinas são as menos 

favorecidas no direito à educação. Destaca as precárias condições de trabalho e de formação 

dos professores como os fatores que mais contribuem para esse quadro de desigualdade. Com 

efeito, na visão de estudiosos da realidade, dentre eles Arroyo, Caldart e Molina (2004), esta 

precariedade, a desigualdade na escolarização dos povos do campo, e outros fatores, 

provocaram o fechamento de dezenas de escolas no campo e a saída de centenas de jovens 

para a cidade.  

No tocante a esta realidade, o movimento por uma educação do campo marcou a 

primeira década do século XXI com um intenso debate e acontecimentos com o propósito de 

reverter esta situação, colocando, no cenário das políticas públicas, uma política de educação 

do campo. Faz parte deste debate a defesa de uma política de formação de educadores do 

campo como um direito público a ser conquistado. O movimento busca afirmar uma educação 

para a emancipação humana e não como instrumentalização, com a propositura de um projeto 

de campo e de educação, vinculado ao campo e à educação do campo.  

No universo dos dispositivos legais que se originaram desta luta, podemos destacar a 

Resolução CNE/CEB 2, de 28 de abril de 2008, que traz a denominação educação do campo e 

afirma esse conceito logo em seu 1º artigo, onde determina que: 

 

A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Profissional Técnico de nível médio integrada com o Ensino Médio e 

destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas 

formas de produção da vida. (BRASIL, 2008).  

 

No que tange à questão da formação dos educadores que exercem a docência no 

campo, o artigo 7º, parágrafo 2º desta mesma resolução, diz o seguinte:  

 

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do 

pessoal de magistério de apoio ao trabalho docente deverão considerar 

sempre a formação pedagógica apropriada à Educação do Campo e às 

oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com os profissionais 

comprometidos com as especificidades. (BRASIL, 2008). 
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Arroyo (2007) enfatiza que o fato dessas políticas serem normatizadas demonstra que 

a diversidade ainda não é reconhecida nas suas necessidades específicas na formulação de 

políticas públicas educacionais. Segundo ele, a falta desse reconhecimento é uma herança da 

educação produtivista, historicamente arraigada nas práticas políticas, que concebe um único 

modelo de sociedade, construído pelas relações de reprodução do capital social, econômico e 

cultural.  

Na propositura de apresentar uma análise com os avanços e retrocessos da educação 

do campo no cenário das políticas educacionais, Munarim (2011) acentua que a política de 

educação do campo ficou por muito tempo vinculada à reelaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio 2011-20214. Em 2010 o governo federal regulamentou a 

política de educação do campo por meio do Decreto nº 7.352, de  04 de novembro de 2010, 

que dispõe sobre a política de educação do campo e o Pronera. O autor se refere à importância 

desse fato e o avanço da educação do campo enquanto política de Estado dizendo que,  

 

[...] de um lado, enfim, é possível dizer que se tem no Brasil uma política 

pública, no seu sentido de política permanente, porque é materializada no 

escopo do Estado brasileiro. Com efeito, bem mais que as resoluções do 

CNE que é “apenas” um órgão de aconselhamento de um ministério (MEC), 

o Decreto baixado pelo Presidente da República, tem muito mais forte o 

sentido de concretização dos resultados [...]. (MUNARIM, 2011, p. 56, 

grifos do autor). 

 

Este autor destaca ainda a importância do Pronera como um programa da reforma 

agrária que integra a política de educação do campo.  

 

[...] ao dispor sobre o Pronera como parte de seu conteúdo essencial, o 

Decreto eleva esse programa governamental à categoria de política pública e 

valoriza, em vez de criminalizar, a ação das organizações e movimentos 

sociais do campo concernente à educação escolar no âmbito da reforma 

agrária. Nesse sentido, para além da referência à reforma agrária, o Decreto 

significa também um reforço oficial ao projeto de agricultura camponesa. 

(MUNARIM, 2011, p. 56-57). 

 

No que consiste a questão da universalidade e da responsabilidade dos poderes 

públicos com a educação para as populações do campo, o Decreto nº 7.352, de 04 de 

novembro de 2010, já no seu primeiro artigo destina a política de educação do campo à 

ampliação da qualidade e da oferta da educação básica e superior, e responsabiliza a União, os 

                                                           
4 Vale salientar que o Plano Nacional de Educação só foi aprovado em 2014, pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014. 
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios pelo seu desenvolvimento. No que concerne à 

formação dos profissionais, ela aparece, no mesmo artigo, como uma forma de materializar a 

educação do campo como uma política pública. Com este mesmo objetivo o artigo traz as 

questões de infraestrutura material e pedagógica que são necessárias para garantir seu 

funcionamento. Nesse sentido, o quarto parágrafo diz que:  

 

§ 4º A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação 

inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de 

infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, 

equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados 

ao projeto político pedagógico e em conformidade com a realidade local e a 

diversidade das populações do campo. (BRASIL, 2010). 

 

No artigo 2º, a formação de educadores aparece como um dos princípios a ser 

garantidos e versa o seguinte: “São princípios da educação do campo: desenvolvimento de 

políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das 

escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da 

vida no campo” (BRASIL, 2010).  

Em relação à especificidade da formação inicial e continuada dos profissionais que 

exercem a docência no campo, o artigo 4º do mesmo Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 

2010, define que elas são ações que devem ser implantadas para o desenvolvimento da 

política de educação do campo. Assim, estabelece que o apoio técnico e financeiro prestado 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a implantação de tais ações, será feito 

pelo Governo Federal por intermédio do MEC. Portanto, o inciso 6º deste artigo versa sobre a 

“formação inicial e continuada específica de professores que atendam às necessidades de 

funcionamento da escola do campo” (BRASIL, 2010). Já o inciso 7° trata com o mesmo teor a 

formação de gestores e demais profissionais da educação que atuam na escola do campo para 

atender suas necessidades de funcionamento. Relativo ao aspecto da inclusão da realidade do 

campo e de seus profissionais docentes no Ensino Superior, o artigo 5º atribui às 

universidades a função de incorporar os processos que promovem a interação entre o campo e 

a cidade, bem como, os relativos à organização dos espaços e dos tempos da formação nos 

projetos políticos-pedagógicos de seus respectivos cursos de licenciatura. O inciso segundo do 

artigo 9º estabelece que tanto os Estados como o Distrito Federal devem ter, em suas 

respectivas secretarias, equipes técnico-pedagógicas específicas como um dos requisitos para 

que a política de educação do campo se efetive. 
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O Pronera é um programa que integra a política de educação do campo voltada à 

formação dos sujeitos que vivem nesse espaço. Para que esta política se efetive, o artigo 14º 

do Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010, dispõe que o programa se estende ao apoio 

a projetos em distintas áreas que compreendem a educação do campo, dentre elas a formação 

de educadores. No entanto, os incisos 3º e 4º dispõem sobre a capacitação e escolaridade 

destes profissionais em nível médio, superior e pós-graduação.  

Há que se considerar que os avanços, que se percebe no ordenamento jurídico da 

política de educação do campo, se deram em função da mobilização e das ações políticas 

desenvolvidas pelos movimentos e sindicatos organizados nessa luta. Por exemplo, a 

articução nacional por uma educação do campo, os fóruns e conferências realizadas num 

movimento histórico de mobilização por uma educação do campo. Outro fator, a ser 

considerado como estratégia política dessa luta, é a insersão de pessoas desses movimentos 

nos espaços públicos estratégicos das políticas de governo. Nesse caso, nos programas de 

formação do Ministério da Educação, e nas secretarias dos governos estaduais e municipais. 

Ao que se vê, esta estratégia contribuiu também para ocorrerem mudanças no currículo, na 

concepção de formação e na postura das instituições públicas de formação, no sentido de 

assumirem a formação docente no campo como uma responsabilidade pública de fato.  

Dessa forma, as experiências desenvolvidas na formação de educadores 

comunitários, nos cursos de Pedagogia da Terra5 e no percurso histórico da reforma agrária 

são colocadas no centro do debate político e se tornam referência para os programas de 

formação e cursos de licenciaturas em educação do campo de muitas universidades. Um 

exemplo são os cursos de licenciatura em educação do campo organizados por área de 

conhecimento, realizados por universidades públicas que optaram por colocar em prática uma 

experiência que viesse suprir a falta de formação de educadores para atuar especificamente 

nas escolas do campo. Este movimento educativo acontecendo no campo confirma o que 

Arroyo (2004) acentua, que nos últimos dez anos a educação recebeu um tratamento mais 

público do que antes. 

A licenciatura em educação do campo fez parte do debate da II Conferência Nacional 

por uma Educação do Campo, realizada em 2004. Os primeiros projetos experimentais foram 

postos em prática em 2007, com o apoio do MEC; a partir de então criou-se um Programa de 

Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo). Neste programa as instituições 

de Ensino Superior são convocadas a criar seus cursos de licenciatura em educação do campo 

                                                           
5 Curso de licenciatura para a formação de professores do campo vinculado ao MST, financiado pelo Pronera e 

desenvolvido por universidades públicas. 
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voltados para a realidade e a cultura camponesa. Seu projeto formativo se pauta por uma 

organização dos tempos/espaços e forma de organizar a formação diferente dos cursos 

convencionais das universidades. A formação do educador se destina a prepará-lo para uma 

atuação profissionacional na docência e para atuar na gestão dos processos educativos que se 

dão fora do ambiente escolar. Caldart (2010) faz considerações a esse respeito e nos leva a 

entender que as licenciaturas em educação do campo criam uma articulação intrínseca entre 

educação e realidade específica das populações do campo e oportunizam a seus estudantes 

apropriar-se dos métodos e das estratégias de trabalho da produção do conhecimento 

científico. 

É oportuno destacar que a relação da sociedade com as instituições de Ensino 

Superior não se dá sem conflitos. Molina e Sá (2012) enfatizam que, assim como o Estado, a 

universidade também é um espaço de disputa. A partir dessa compreensão, pode-se dizer que 

a licenciatura em educação do campo, como uma política pública, se enquadra no movimento 

contra-hegemônico na disputa por um lugar no espaço público e contra as políticas 

educacionais neoliberais que predominam nos projetos das universidades.  Para estas autoras, 

o que está em disputa nesses espaços é “o conhecimento, a pesquisa e as ideologias” 

(MOLINA; SÁ, 2012, p. 473), por isso, criar uma política de apoio à formação de educadores 

do campo sempre foi uma prioridade dos movimentos sociais. Eles disputam o espaço 

acadêmico de produção do saber e afirmam sua posição contra-hegemônica “no debate sobre 

o desenvolvimento do país e o lugar do campo nesse novo projeto” (MOLINA; SÁ, 2012, p. 

473). 

A luta histórica dos movimentos sociais do campo por direitos que são essenciais 

para o desenvolvimento da maioria dos brasileiros, vistos como minorias no ordenamento 

jurídico, construiu uma relação orgânica desses movimentos com as políticas educacionais. 

Segundo as autoras supracitadas, isto faz com que eles coloquem para o poder público o 

desafio de construir políticas públicas para as classes populares. Suas proposições partem do 

que já existe conquistado como direito no âmbito da legislação, para tentar garantir os que 

ainda não são reconhecidos. Nesse sentido, a busca do recohecimento da especificidade do 

campo na política de educação do campo e de formação de educadores, tem como base o que 

a LDB 9.394/1996 dispõe nos artigos 23, 26 e 28. Eles tratam do aspecto social, cultural, 

político e econômico como elementos importantes para garantir o direito dos povos do campo 

a serem ensinados no seu universo cultural. No caput do artigo 28 pode-se destacar a garantia 

do direito desses sujeitos a terem um sistema de ensino adequado à sua diversidade 



51 

 

sociocultural com adaptações na forma de organizar o ensino, as metodologias e os currículos 

às especificidades da vida no campo. Dispõe que “Na oferta da educação básica para a 

população rural, os sitemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação 

à peculiaridade da vida rural e de cada região” (BRASIL, 1996). 

Em se tratando da formação, do desenvolvimento profissional docente e da 

especificidade da educação nos dispositivos legais, temos o artigo 12 da Resolução nº 1, de 3 

de Abril de de 2002, que  trata das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo. Este artigo determina que a formação de educadores do campo seja feita 

com base nos parâmetros da lei nacional, de acordo com o disposto nos artigos 12, 13, 61 e 62 

da LDB 9.394/1996. Esta resolução dispõe, também, que seja incorporado, nos processos 

formativos dos professores, estudo sobre a diversidade cultural e sobre os processos 

transformadores que existem no campo. No que diz respeito à formação continuada dos 

educadores do campo, o parágrafo único deste mesmo artigo traz que “os sistemas de ensino, 

de acordo com o artigo 67 da LDB 9.394/1996 desenvolverão políticas de formação inicial e 

continuada, habilitando todos os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento 

permanente dos docentes” (BRASIL, 2002). 

Concordamos com as proposições de Molina e Sá (2012) acerca da presença dos 

movimentos sociais no cenário político para reivindicar políticas de direito. Na visão destas 

autoras, eles mostram aos governos e à sociedade que a produção da existência no campo vai 

além de um processo de adaptação. Exige, portanto, produção de instrumentos de apropriação, 

inserção e intervenção no mundo. Por isso, a luta desses movimentos estrapola a reivindicação 

dos direitos e busca a construção desses direitos. Uma construção que compreende a formação 

no campo como o principal instrumento desta estratégia política e das mudanças que precisam 

ocorrer para materializar a qualidade de vida no campo.  

Nesse histórico processo de luta na construção de direitos educacionais no campo, 

merece destaque o fato de a educação do campo e a formação de educadores terem sido 

incluidas na Lei nº 13.005, de 25 de julho de 2014, que instituiu o PNE. Este fato representa 

avanços nas estratégias políticas dos movimentos sociais do campo e amplia as possibilidades 

de construir uma política de educação do campo. Atendendo ao que está previsto na LDB 

9.394/1996, este plano traz, como uma estratégia para garantir a formação dos profissionais 

da educação, a ampliação de programas de formação específica de profissionais para atuar na 

educação do campo e na educação escolar de comunidades indígenas e quilombolas. Como 

estratégia para promover a ampliação do número de matrículas na pós-graduação stricto 
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sensu, este plano prevê ações voltadas a reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas aos 

programas de mestrado e doutorado. 

No que se refere à necessidade de garantir direitos sociais nas políticas públicas, 

Arroyo (2004) enfatiza que a organização e articulação dos sujeitos para incorporar a 

educação do campo no debate público e reivindicar políticas de direito, comprova que existe 

uma consciência dos direitos sendo construída na história da educação no Brasil. Na 

compreensão do autor, a elaboração dos marcos legais desta política de educação, em pouco 

mais de uma década de sua história, demonstra que há duas lógicas de educação em disputa: a 

reprodutora e a transformadora. Nesse contexto, o projeto de educação do campo construído 

pelos trabalhadores deve ter claro qual é a transformação que deseja, sem se esquecer de que 

este não é um projeto apenas para os camponeses, mas para a sociedade. De acordo com as 

proposições defendidas neste debate, entende-se que a dimensão formativa de um projeto dos 

trabalhadores do campo deve guiá-los a uma transformação construída com base no 

desenvolvimento integral e autonomia dos sujeitos.  

Na concepção educativa que defendemos entende-se que, para se criar uma 

alternativa educacional diferente e significativa no sentido da transformação, que signifique a 

liberdade e a emancipação humana, é necessário um radical rompimento com a lógica 

produtiva do capital que produz o modelo de reprodução social em que vivemos. Mészáros 

(2008) defende uma educação associada ao processo de luta pela transformação social, 

portanto, pela transformação do modelo econômico e político. Na concepção deste autor, as 

mudanças a serem feitas no âmbito da sociedade devem abarcar a totalidade das práticas 

educacionais. Por isto, elas não podem ser formais, o que significa dizer que elas não devem 

se dar apenas nas instituições educacionais. Segundo ele, estas instituições estão diretamente 

interligadas na totalidade dos processos sociais e seu funcionamento só pode estar em sintonia 

com as determinações gerais da sociedade. Sua principal função é a inculcação, pelos 

indivíduos, dos princípios reprodutivos dominantes que orientam as relações sociais. Nesse 

raciocínio, o autor enfatiza que os próprios limites da institucionalização da educação são 

produtores de consenso e dos valores que fazem reproduzir o sistema capitalista. A educação 

formal, no entanto, produz tanto o consenso como a conformidade. Isto ocorre porque a forma 

como o capital exerce o controle sobre a educação da sociedade faz com que cada indivíduo 

adote como suas as metas de reprodução do sistema.  
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Mészáros (2008) contribui, ainda, dizendo que a consolidação do capital não se deve 

unicamente à força ideológica produzida pela educação formal, assim como ela sozinha 

também não promove uma mudança radical na sociedade. Para tanto, é preciso que haja um 

rompimento de seus princípios orientadores com a lógica do capital, no sentido de promover 

um intercâmbio progressivo e consciente com as práticas educacionais abrangentes. Este autor 

nos leva a crer que é possível educar fora dos estreitos limites do sistema educacional formal 

e desafiar os mecanismos de internalização que ele próprio consolidou em função do capital. 

Segundo ele, a formação cultural e o papel do educador nesse processo, são elementos 

fundamentais na formação de uma contra consciência, embora o educador também precise ser 

formado para tal. 

As proposições de Mészáros (2008) nos ajudam a entender que somos herdeiros de 

uma educação utilitarista a serviço do capital e que a aprendizagem que se dá nesse processo 

educativo conduz o indivíduo à alienação e ao aprisionamento da lógica desse sistema 

produtivo, portanto, ele não se reconhece como sujeito histórico. A dimensão formativa que 

se constitui na educação do campo contrapõe essa concepção e ajuda a construir um conceito 

de educador numa perspectiva ampla que, na sua prática, faz e pensa a formação humana, um 

Educador que precisa compreender os processos produtivos e culturais dos sujeitos como 

elementos constitutivos de sua formação. Garske (2012) nos ajuda a compreender a 

importância da especificidade dessa dimensão formativa, dizendo que os educadores das 

escolas do campo precisam se transformar em agentes de mudanças nas instituições de ensino. 

Para tanto, isso implica,  

 

[...] na construção do perfil de um educador que conceba a educação escolar 

como espaço de formação para as práticas produtiva, social e cultural; que 

entenda a importância da participação no processo de 

construção/execução/avaliação do projeto político pedagógico da escola; que 

compreenda seu papel como sujeito que deve, além de estudar, pesquisar e 

fazer circular o conhecimento que produz, contribuir com a consolidação de 

um espaço permanente de debate, de reflexão sobre a sua atuação e sobre o 

que está acontecendo no campo; enfim, um educador/educadora que deve 

saber que quem constrói a escola do campo são os próprios sujeitos do 

campo. (GARSKE, 2012, p. 24-25). 

 

A propositura das ideias, que guiou este debate até aqui, nos mostra que, na 

concepção educativa que ora defendemos, as transformações a serem materializadas não 

dependem apenas dos fatores de ordem social e estrutural da sociedade. Elas implicam 

também na formação de uma consciência humana e isto envolve valores morais e éticos, 
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modos de pensar, de ver o mundo e de se posicionar nele. Nessa perspectiva podemos nos 

apoiar em Gramsci (1982), quando ele diz que as mudanças são provocadas conforme as 

ações que os sujeitos exercem no mundo, pois que,  

 

[...]. Não existe atividade humana da qual se pode excluir toda intervenção 

intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, 

todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual 

qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista, um homem de gosto, participa 

de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, 

contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, 

isto é, para promover novas maneiras de pensar. (GRAMSCI, 1982, p. 7-8, 

grifos do autor). 

 

O autor argumenta contra uma visão estreita da educação e da vida intelectual. 

Mostra que a dinâmica da história depende da intervenção dos seres humanos no processo 

histórico, onde, a partir das condições reais, eles podem manter ou mudar o curso da história. 

Isto significa dizer que a mudança ou manutenção do modelo social predominante depende da 

concepção de homem e de sociedade em que os indivíduos são formados. Vale ressaltar que 

este é o grande desafio colocado para se pensar a formação de educadores do campo. Se 

defendemos uma educação que forma o sujeito para ser livre, autônomo e consciente das 

relações de exploração, seu processo formativo deve ter como base os princípios e os valores 

da formação humana e práticas que articulam a educação convencional aos processos 

produtivos que formam os seres humanos. Para tanto, deve-se partir de um projeto de 

educação articulado com um projeto de sociedade que busca a transformação das relações de 

produção. 

 

1.4 A ESCOLA DO CAMPO NA CONSTRUÇÃO DE OUTRO PROJETO DE CAMPO E  

      DE SOCIEDADE 

 

A presença da escola do campo, de modo expressivo nos últimos dez anos, significou 

para os filhos da maioria dos trabalhadores camponeses o acesso ao ensino sistematizado. Um 

direito que historicamente lhes foi negado pelo Estado e pelas elites brasileiras. O grande 

problema que se coloca no debate sobre a educação do campo não é mais o acesso à escola, 

apesar de ainda ser precário, mas o ensino desenvolvido nela. Os conhecimentos a serem 

produzidos precisam estar em sintonia com o modo de produção e de relações sociais que o 

projeto de educação do campo almeja alcançar.  Isso implica em se pensar numa outra 

perspectiva de processos educativos, onde o ensino e a aprendizagem não acontecem apenas 
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na instituição escolar, mas também nos processos de reprodução da vida na constituição do 

homem como ser social. Nessa compreensão, Caldart (2010) acentua que a educação do 

campo se organiza em torno da educação escolar, mas sua luta abrange não só esses espaços, 

mas o modo de produção da vida e de modo de vida, portanto, à escola do campo se coloca o 

desafio de ressignificar os valores da subordinação do trabalho ao capital. Em outro texto, ao 

debater sobre a importância da escola para o desenvolvimento do campo ela afirma que, 

 

Não há escolas do campo num campo sem perspectivas, com o povo sem 

horizontes e buscando sair dele. Por outro lado, também não há como 

implementar um projeto popular  de desenvolvimento do campo sem um 

projeto de educação e sem expandir  radicalmente a escolarização para  

todos os povos do campo. E a escola pode ser um agente muito importante 

de formação da consciência das pessoas para a própria necessidade de sua 

mobilização e organização para lutar por um projeto deste tipo. (CALDART, 

2004, p. 107). 

 

Na visão desta autora, o desenvolvimento do campo não pode se dissociar de um 

projeto de educação básica, assim como não se pode pensar a educação desvinculada de um 

projeto de desenvolvimento do campo e da sociedade. 

No que concerne ao debate sobre a origem da escola e sua função numa sociedade de 

classes, as contribuições de Manacorda (1996) nos ajudam a entender que, numa sociedade 

dividida em classes, a divisão do trabalho se apresenta de modo a se caracterizar como 

trabalho manual e trabalho intelectual, ou como uma separação entre campo e cidade. Nesta 

sociedade o ensino e o trabalho são antagônicos e caracterizados por uma divisão social das 

funções, da qual nasceu a escola no interior das “classes possuidoras”, destinada à sua 

formação. Segundo o autor, somente com o advento da Revolução Industrial é que a escola 

surge para as classes subalternas. Assim, continua dizendo: 

 

Apenas as classes possuidoras têm essa instituição específica que chamamos 

escola e que – como veremos – apenas há pouco tempo, ou seja, 

aproximadamente a partir do início da revolução industrial, começa a tornar-

se, em perspectiva, uma coisa de toda a sociedade. Tem se falado tanto, e 

ainda se fala a toda hora, da oposição entre a escola do trabalho e a escola do 

doutor, entre escola desinteressada e escola profissinal – e, nesse contexto, é 

oportuno e tem sentido o discurso sobre “duas culturas” – mas, na realidade, 

por milênios, a oposição tem-se dado não entre escola e escola, mas sim 

entre escola e não-escola [...]. (MANACORDA, 1996, p. 115-116, grifos do 

autor). 
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No debate sobre o papel da escola no processo de reprodução das relações sociais, 

Caldart (2010) diz que sua construção é social e histórica, porém ela não é um “efeito ou 

reflexo” somente das relações capitalistas, pois fez parte também “da construção” da ordem 

urbana e burguesa do mundo moderno. No entanto, “há uma estreita relação entre a forma 

escolar, forma social e forma política” (CALDART, 2010, p. 67). O debate de Manacorda 

(1996) e Caldart (2010) acerca do papel da escola na reprodução social fornece elementos de 

compreensão da realidade que possibilitam entender porque existe uma lógica na forma de 

organizar a sociedade que é racionalista, predominante e consolida a hegemonia da classe 

burguesa.  

Sabe-se que o modo de produção capitalista produziu uma forma de organização 

social que influenciou o pensamento contemporâneo e provocou a divisão entre ciência e 

cultura, aumentando ainda mais a distância entre conhecimento científico e conhecimento 

popular. Nesse modo de produção, a educação é pensada a partir do paradigma produtivista e 

cumpre sua função no contexto das relações sociais de produção. Assim, reforça a dominação, 

legitima e produz a marginalidade cultural e escolar, de modo que o fenômeno educativo se 

manifesta pelas estruturas sócio-econômicas que sustentam a reprodução do capital. Segundo 

Arroyo (2010), esta lógica se expressa, no currículo da educação básica, numa racionalidade 

científica que produz uma concepção única de conhecimento e de ciência que historicamente 

tem dominado a prática e a visão escolar. O autor afirma que os conhecimentos que nascem 

dessa costrução ideológica são tidos como “únicos e verdadeiros” e, ao serem transmitidos 

como competências e afirmados como únicos, negam outros conhecimentos e formas de 

pensar.  

Ao fazer referências à educação escolar que acontece no campo, este autor infere 

sobre a forma generalista, seletiva e descontextualizada em que os currículos são organizados 

e o conhecimento é produzido. Ao fazer isto questiona as políticas educacionais no modo 

como são instituídas. Diz que elas seguem os parâmetros da racionalidade científica do 

paradigma produtivista e transporta a educação urbana para o campo. Desse modo, os 

conhecimentos produzidos nas escolas do campo têm como referência os valores e a cultura 

da realidade urbana, reforçando ainda mais o predomínio da cidade sobre o campo. Assim 

nega a cultura camponesa na produção do conhecimento científico e fortalece o estereótipo 

deste espaço como um lugar atrasado e ruim de se viver.  

Nessa linha de pensamento, Arroyo (2004) fala do direito que os povos do campo 

têm a uma educação básica vinculada à sua cultura, onde os conhecimentos são produzidos a 
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partir das vivências e dos saberes do campo, e diz: “[...]. A escola e os saberes escolares são 

um direito do homem e da mulher do campo, porém esses saberes escolares têm que estar em 

sintonia com os saberes, os valores, a cultura e a formação que acontecem fora da escola” 

(ARROYO, 2004, p. 78). O autor propõe um rompimento dos limites estreitos da educação 

formal com a lógica produtivista do capital, criticada por Mészáros (2008). Ele defende o seu 

intercâmbio com as práticas e os processos educativos que se dão no contexto da vida social 

fora da escola, onde os indivíduos se formam numa relação educativa que abrange todos os 

aspectos da vida humana. Arroyo (2004) reforça essa ideia, dizendo que a escola do campo 

precisa interpretar esses processos. Para tanto, é necessário que se faça, por meio de um 

projeto pedagógico, a síntese e a organização dos conhecimentos que nascem deles. Ao dizer 

isto, enfatiza que a escola precisa socializar a cultura e os saberes do campo, e fornecer os 

instrumentos científicos que possibilitem aos sujeitos interpretar e fazer a intervenção 

necessária não só na escola, mas na sociedade e na produção. 

Tais proposições nos ajudam a entender a dimensão formativa que vincula os 

trabalhadores do campo ao exercício de sua cidadania. Entendemos também que, para exercê-

la, eles precisam ser educados numa perspectiva que lhes possibilite autonomia e liberdade. 

Para tanto, a educação que estes sujeitos recebem deve ser feita na direção da transformação 

social, como defende Mészáros (2008). Para este autor, não é possível transformar as relações 

de produção e as condições alienantes da sociedade, produzidas pelo sistema do capital sem a 

contribuição da educação. O autor expressa esta ideia dizendo: “[...] a nossa tarefa 

educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. 

Nenhuma das duas pode ser posta à frente da outra. [...]” (MÉSZÁROS 2008, p. 76). 

Compreende-se que, somente com uma educação que funciona articulada com as questões 

concretas da vida social numa direção transformadora, é possível fazer com que os 

trabalhadores do campo exerçam o direito de ter a cultura e os saberes do campo valorizados 

pelo conhecimento científico.  

Procura-se compreender, no bojo deste debate, a função ideológica que a educação 

escolar exerce no contexto das relações sociais de produção. Nesse sentido, as concepções 

educativas de Gramsci (1982) contribuem com essa compreensão. Este autor acentua que, na 

dualidade do ensino que separa ensino clássico e ensino técnico, existe uma ideologia que 

reflete a divisão social entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, e esta separação oculta 

a real divisão que existe entre as funções subalternas da sociedade. A superação de tal modelo 

consiste, portanto, na constituição de um novo tipo de intelectual, um sujeito de formação 
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integral desenvolvido em todas as dimensões do ser humano. O autor questiona a 

multiplicação de escolas profissionais cada vez mais presentes na vida escolar dos indivíduos 

desde sua infância. Defende que a escola seja única e igual para todos, estreitamente 

vinculada ao trabalho, com capacidade para vincular a educação técnica à educação 

humanista, articulando os processos educativos e políticos na formação dos sujeitos. 

Manacorda (1996) acentua a concepção gramsciana acerca da relação do trabalho com o 

ensino e diz que, “[...] o trabalho, para Gramsci, é essencialmente um elemento constitutivo 

do ensino, semelhante ao que é o aspecto prático no ensino tecnológico em Marx; o trabalho 

não é um termo antagônico e complementar do processo educativo, ao lado do ensino em suas 

variadas formas, mas se insere no ensino pelo conteúdo e pelo método [...]” (MANACORDA, 

1996, p. 135). 

Percebe-se, em Gramsci (1982), as proposições educativas de uma escola capaz de 

romper com a prática que prepara o educando para o mundo do mercado, com uma formação 

fragmentada, sem estabelecer nenhuma relação entre a vida profissional, intelectual e cultural. 

Em que pesem suas considerações, o autor afirma que “O advento da escola unitária significa 

o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, 

mas em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os organismos 

de culturas transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo” (GRAMSCI, 1982, p. 

116). 

As proposições deste autor, acerca da educação escolar, sugerem uma escola que, ao 

invés de ser dualista, tenha uma base de formação profissional articulada com uma base de 

formação intelectual humanizada. Consequentemente, propõe uma educação e modos de 

organizar as instituições de ensino que possibilitem a socialização e a transmissão da cultura 

erudita num exercício que articula a atividade teórico-prática no sentido da práxis educativa. 

Na sua concepção, só é possível fazer esta articulação havendo unidade entre a escola e a vida 

no processo de ensino, para tanto, é preciso haver unidade entre a instrução e a educação. Na 

visão gramsciana, instrução também é educação, pois a criança não é um sujeito passivo na 

produção do conhecimento, por isso não recebe a instrução como se ela fosse um mero 

instrumento depositário de informações. O autor nos leva a entender que essa relação se dá 

com a criança inserida num ambiente cultural e que este ambiente faz parte de seu mundo de 

convivência com o qual se relaciona. Nessa compreensão, o nexo que falta entre a instrução e 

a educação é o mesmo que falta entre a escola e a vida. Portanto, os princípios formativos, 
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defendidos por este autor, compõem um projeto de formação orgânico que articula os 

processos teóricos e práticos de produção do conhecimento.  

A escola é, para Gramsci (1982), uma das principais instituições da sociedade civil e 

possui um papel importante na formação de sujeitos autônomos. Este autor pensa a instituição 

escolar como um campo de construção da hegemonia da classe trabalhadora, no entanto, ao 

postular uma nova cultura de formação, assevera que o sistema educativo não deve estar 

restrito às escolas. Defende, portanto, que elas devem garantir, ao mesmo tempo, uma 

formação de cultura geral e uma formação de cultura específica/profissional. Tais 

proposituras nos levam a crer que é preciso compreender a escola a partir dos processos e 

modos de organização da estrutura social. Suas afirmações partem da compreensão de que as 

instituições, fora do ambiente escolar, também constituem o sistema de ensino, por isto são 

consideradas como espaços que contribuem para a instrução e a cultura no processo de 

formação dos sujeitos. À escola cabe articular-se com estas instituições e com os processos de 

formação que acontecem fora dela. 

Cabe ressaltar, de acordo com as concepções educativas deste autor, que trabalho, 

ciência e cultura são elementos que integram a base de um projeto educativo e constituem o 

fio condutor da relação e da organização dos conteúdos de ensino. Sendo assim, estes 

elementos formam a unidade no processo de ensino e possibilitam a compreensão da 

historicidade dos conhecimentos. Em suma, Gramsci (1982) propõe que a formação dos 

indivíduos seja construída com base na formação técnica e na formação política. Em suas 

palavras, isto significa dizer que só uma formação construída nessas bases possibilita que ele 

elabore uma nova concepção de mundo e de sociedade, e tenha condições de intervir na sua 

realidade com capacidade de liderança e autonomia para a vida prática.  

As contribuições de Gramsci (1982), que guiaram nossa concepção educativa até 

aqui, nos ajudam a entender que, numa escola do campo onde a base do currículo é construída 

pelos elementos que articulam a formação profissional com a formação política e cultural dos 

indivíduos, não há lugar para projetos estruturados numa concepção produtivista e utilitarista 

com base no paradigma urbano criticado por Arroyo (2010). Sua visão educativa vai ao 

encontro da concepção de educação do campo, na qual o conceito de educação é colocado na 

perspectiva da emancipação humana. Na compreensão de Brandão (2007), significa dizer que 

a educação é feita nas diferentes práticas num movimento didático do conhecimento que se dá 

na sua elaboração pela vivência do sujeito no mundo, com a natureza e com os demais seres. 

A escola é pensada nessa concepção educativa como um espaço que se coloca ao desafio de 
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ajudar a superar as contradições da sociedade produzidas pelas relações de produção do 

modelo produtivo que se estabeleceu com o capitalismo. 

A educação do campo, de acordo com Caldart (2004), é construída a partir de 

princípios que formam sua identidade como um projeto social e educativo dos trabalhadores 

do campo. Um dos principais traços desta identidade, segundo a autora, é a luta pela escola. O 

marco histórico desta luta e da ruptura com o conceito de educação rural foi a Primeira 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998. Este evento 

se caracterizou como uma ação dos movimentos sociais para conquistar a escola pública no 

campo e o reconhecimento do direito das populações que vivem nesse espaço a uma educação 

plena e integrada à sua cultura. Na compreensão desta autora, os movimentos sociais do 

campo construíram, no processo da luta pela educação básica, a consciência de que a 

escolarização é um direito fundamental, porém, ela sozinha não significava toda a educação. 

O reconhecimento deste direito fez ampliar o conceito de educação básica do campo para 

educação do campo. A partir de então, a luta pela escola pública no campo se fortaleceu e o 

movimento, que antes era por uma educação básica do campo, passou a ser por uma educação 

do campo. Nesta compreensão, Caldart (2004) enfatiza que a educação do campo se organiza 

em torno da educação escolar, mas sua luta abrange não só esses espaços, mas ao modo como 

essas populações produzem a vida e os modos de vida no campo. Por isso à escola do campo 

se coloca o desafio de ressignificar os valores da subordinação do trabalho ao capital. 

A escola do campo, conforme acentua Caldart (2004), possui raízes nas experiências 

dos movimentos sociais do campo na luta pela terra. Segundo a autora, ela faz parte do 

mesmo projeto de campo e de sociedade forjado pela classe trabalhadora contra a hegemonia 

do capital para a transformação das relações de produção e o acesso dos sujeitos do campo ao 

conhecimento e ao direito à educação. Molina e Sá (2012) contribuem com este entendimento 

falando da concepção de escola nascida desse histórico de luta e dizem que  

 

Trata-se, portanto, de uma concepção que emerge das contradições da luta 

social e das práticas de educação dos trabalhadores do e no campo. [...] se 

coloca numa relação de antagonismo às concepções de escola hegemônicas e 

ao projeto de educação proposto para a classe trabalhadora pelo sistema do 

capital. (MOLINA; SÁ, 2012, p. 326).  

 

Na visão destas autoras, nessa lógica e concepção educativa atribuída à escola, a 

educação do campo propõe o desafio de ressignificar os valores da subordinação do trabalho 

ao capital. 



61 

 

Em relação às funções da escola do campo, vale destacar o trabalho como o elemento 

fundante da constituição das identidades e que possui o vínculo das identidades coletivas e 

sociais. Sobre este aspecto, o parágrafo único do artigo 2º das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, de abril de 2002, diz o seguinte: 

 

[...] a identidade das escolas do campo é definida pela sua vinculação às 

questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 

próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 

ciência e tecnologia disponível 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). 

 

Este marco legal traduz um reconhecimento da escola do campo. Seu artigo 4º legitima as 

experiências educativas em curso no campo, abre espaço para os projetos dos movimentos 

sociais e dá ênfase à dimensão do trabalho no processo pedagógico das escolas:  

 

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 

compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 

educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público 

de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, 

economicamente justo e ecologicamente sustentável. (BRASIL, 2002). 

  

O Decreto nº 7.352/2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo, 

define, em seu artigo primeiro, o que deve ser entendido como escolas do campo, dizendo o 

seguinte: “aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Basileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 

predominantemente a população do campo” (BRASIL, 2010). 

As concepções de Caldart (2010), quanto às finalidades das escolas do campo no 

cumprimento de seu papel na transformação da realidade social do campo, coadunam com as 

concepções gramscianas. Esta autora destaca, dentre tais finalidades, a superação da 

dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre teoria e prática, e a construção de 

estratégias que possam inserir o trabalho na escola. Nesse contexto evidencia-se a necessidade 

de distinguir objetivos formativos de objetivos da educação escolar, pois o histórico das 

concepções e tendências pedagógicas demonstra que a escola ignora as contradições da 

sociedade e reforça a desigualdade e a marginalidade social.  

Nas proposições educativas de Caldart (2004), sua visão de formação não se situa na 

base em que a escola foi instituida. Fundamenta-se no materialismo histórico e dialético de 
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Marx e considera que a produção da existência é a mesma que produz a formação do ser 

humano numa relação dialógica. Portanto, esta autora compreende que as pessoas se formam 

nessa relação inserida no meio sociocultural pelas dimensões formativas da vida material, da 

cultura e do trabalho.  

Com estes pressupostos, afirma que só é possível ampliar e alterar a forma escolar 

numa escola que inclua o trabalho como princípio educativo em seu currículo. Só assim ela 

contrapõe o caráter instrumental, imediatista e não formativo dos conteúdos e dos 

conhecimentos da escola tradicional. Para que isto se materialise, a autora diz que a escola do 

campo precisa vincular os conhecimentos trabalhados à realidade, de modo que este vínculo 

“vise a ampliação do acesso e a produção pelos trabalhadores de conhecimentos que ajudam 

na sua humanização” (CALDART, 2010, p. 79). Para tanto, a escola do campo precisa, em 

seu projeto, visar instrução e teoria, e o trabalho pedagógico não deve ser organizado dando 

centralidade aos conteúdos na produção do conhecimento. Fazer isto não significa negar nem 

relativizar sua importância, mas dar sentido a eles ao buscar permanentemente um vínculo 

entre o conteúdo e a realidade social, o que exige do educador uma prática e um 

conhecimento teórico rigoroso. 

Há que se destacar que as percepções desta autora acerca da necessidade de haver 

mudanças na escola no sentido de contribuir com o desenvolvimento social, deixam entender 

que uma transformação “radical” desta escola somente é possível se estiver vinculada a “um 

processo de transformação da sociedade” (CALDART, 2010, p. 67). Nesse sentido ela diz que 

 

É por isso que se afirma que, para trabalhar em sintonia com nosso projeto 

histórico, a escola precisa ser transformada, exatamente porque ela não 

nasceu para educar a classe trabalhadora [...] e muito menos para formar os 

trabalhadores para que façam uma revolução social e a torne-se um ser 

humano emancipado. A escola precisa ser transformada em suas finalidades 

educativas e nos interesses sociais que a movem, na sua matriz formativa, no 

formato de relações sociais que a constitui [...]. (CALDART, 2010, p. 67). 

  

 Segundo a autora, não se trata de criar outra escola; o desenvolvimento da escola que 

se pretende concreta não nasce do vazio, trata sim, de partir da realidade de escola existente. 

Enfatiza ainda que a função da escola no processo de elaboração dos conhecimentos não se 

restringe apenas aos conhecimentos formalizados, pois “[...]. Ela precisa trabalhar com 

diferentes formas de conhecimento, sempre que isso for importante para o exame das questões 

da vida concreta e para os objetivos formativos que temos [...]” (CALDART, 2010, p. 73). A 

partir desta compreensão, reporta às diferentes práticas sociais formativas de produção e de 



63 

 

socialização de conhecimentos. Destaca a dicotomia que existe entre os diferentes tipos de 

conhecimentos e a ausência de alguns no processo de ensino desenvolvido pela escola. Ao 

inferir sobre estas questões, a autora diz que tanto a escola quanto a ciência desvalorizam os 

conhecimentos produzidos socialmente em detrimento daqueles que são historicamente 

produzidos e sistematizados. Para concluir este raciocínio ela enfatiza: “[...] consideramos 

fundamental o vínculo da escola com os processos vivos (de trabalho, de cultura, de luta 

social) porque a materialidade da vida e as contradições presentes nas questões da vida real 

podem ajudar a superar falsos dilemas [...]” (CALDART, 2010, p. 74).  

Desse modo, o vínculo entre conhecimento e realidade, que precisa ser garantido 

pelo trabalho pedagógico, é, para esta autora, um elemento fundamental para garantir que o 

educando amplie sua visão de mundo. Para tanto, o professor precisa ter uma formação 

teórica sólida para que este vínculo seja garantido no trabalho pedagógico, pois ele tem como 

finalidade a ampliação do acesso à produção de conhecimentos pelos trabalhadores, a 

humanização e a formação de sujeitos para uma consciência coletiva capaz de compreender as 

contradições sociais e atuar na realidade. A autora destaca sua percepção dizendo o seguinte: 

 

Não queremos uma escola verbalista e propedêutica e não queremos a 

instrução em si mesma, mas queremos teoria, queremos instrução. Nossos 

objetivos sociais e formativos exigem que tentemos garantir na escola um 

trabalho de apropriação e de produção teórica sério, que permita chegar a 

uma compreensão rigorosa da realidade, do mundo, [...]. Para nós a instrução 

integra um projeto de formação que tem objetivos de transformação coletiva 

da realidade, com intervenções organizadas na direção de um projeto 

histórico. [...]. (CALDART, 2010, p. 79). 

 

 Pode-se considerar que a forma escolar e a matriz formativa da escola constituem o 

universo de críticas desta autora, numa perspectiva de apresentar as possibilidades de 

mudanças desse modelo de escola. Modelo este criado para servir a uma educação 

funcionalista de base reprodutivista, onde sua relação com o ensino se desenvolve no sentido 

de impedir a emancipação dos indivíduos e conformá-los à concepção de homem e de 

sociedade que serve ao capital, para continuar reproduzindo as relações de produção existente.  

As matrizes pedagógicas da escola do campo, na visão desta autora, devem ser as 

vivências e práticas que são fundamentais no processo de humanização das pessoas. Ela 

acentua que a materialidade pedagógica para uma escola de formação humana, como se 

pretende que seja a escola do campo, é extraída do processo formativo dos trabalhadores sem 

terra que têm uma pedagogia enraizada na coletividade e constróem sua identidade a partir de 

valores e ações formativas de concepção de educação como formação humana. Assim afirma:  
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É, pois, do processo de formação dos Sem Terra que podemos extrair as 

matrizes pedagógicas básicas para construir uma escola preocupada com a 

formação humana e com o movimento da história. Mas é bom ter presente 

que a pedagogia que forma novos sujeitos sociais e educa os seres humanos 

não cabe numa escola. Ela é muito maior e envolve a vida como um todo. 

(CALDART, 2004, p. 97, grifo da autora). 

 

Há que se destacar, de acordo com as proposições de Caldart (2010) acerca da função 

da escola na formação dos trabalhadores e da matriz formativa que predomina na educação 

escolar, que fica clara sua visão de escola. Também fica evidente a ideia de uma escola que 

ultrapassa os limites de uma educação comprometida com os interesses da produção e 

reprodução do capital. Esta que, na compreensão da autora, se propõe a reverter a lógica de 

sua relação pedagógica com a produção do conhecimento e busca sua transformação por 

dentro. Desse modo, enfatiza que as estratégias para que a escola cumpra tais objetivos devem 

ser a organização de um trabalho que possibilite articular a vida real com os estudos e o 

“trabalho científico” na perspetiva da práxis. Acentua ainda que, para dar conta de tal 

transformação, a escola precisa estabelecer vínculo com os processos de organização coletiva 

dos trabalhadores e compreender a realidade com suas contradições numa totalidade e como 

elemento importante no processo e na abordagem do conhecimento proposto nessa visão 

teórica. 

No que consistem as proposituras e o debate que Caldart (2010) faz acerca da 

transformação da escola do campo, vê-se que esta deve ser vista como uma dimensão da 

formação dos povos que vivem nele, pois a sua construção faz parte do mesmo processo de 

formação destes sujeitos. Assim, conclui-se que ela não se move nem se transforma sozinha, 

precisa do movimento social para realizar esta transformação, pois, num projeto educativo de 

uma educação para a emancipação humana, a necessidade de formar para as relações sociais 

deve ser posta em prática no sentido de fazer com que o sujeito e o coletivo façam parte da 

mesma totalidade formadora.  

Cabe ressaltar que os educadores possuem um papel imprescindível neste processo. 

Portanto, o primeiro reconhecimento que eles precisam ter é de que a escola do campo tem 

um papel importante na valorização dos diferentes conhecimentos para cumprir com o 

objetivo de contribuir na formação de sujeitos que irão atuar na transformação da realidade. 

Segundo esta autora, isto deve ser feito pela escola de forma a integrar os diferentes 

conhecimentos, contextualizando conceitos, teorias, ciência e produções culturais. Por isso, se 

o currículo não pode ser reduzido ao simples aspecto da instrução nem aos conhecimentos que 
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se voltam para a resolução de problemas de uma realidade isolada, ele deve se inserir no 

mundo da cultura, no sentido da produção de conhecimentos que promovem a formação 

integral dos sujeitos, uma formação que lhes permita alargar horizontes. 

Para que a escola do campo se reconheça a si mesma e seja reconhecida como o 

lugar da formação humana, ela deve ser o lugar em que se trata das dimensões do ser humano. 

Consequentemente, mais do que ser um espaço apenas de conhecimentos formais e 

inteletuais, ela é o lugar de relações sociais onde todos são vistos como sujeitos, e as relações 

acontecem de forma mediada com a existência social na perspectiva da formação de uma 

consciência humana. Esta relação só ocorre, segundo Caldart (2004), se os educadores se 

assumirem como trabalhadores que engendram um projeto de humanização das pessoas. Para 

tanto, eles precisam agir na sua função educativa como formadores de sujeitos e não como 

meros administradores de conteúdos disciplinares.  

Nesta propositura, Arroyo (2010) também faz considerações sobre a função do 

educador na construção da escola do campo como um espaço de formação para a autonomia e 

a liberdade dos sujeitos. Suas ideias contribuem para uma compreensão de que este educador 

precisa ser formado para exercer um papel que não se desenvolve apenas na educação escolar, 

mas também nos espaços em que se desenvolvem as práticas de produção da vida e da cultura 

no campo. Portanto, numa dimensão formativa que o ajude a ter uma visão ampliada do papel 

de educador, para saber agir em diferentes espaços, tempos e situações, e assumir-se como 

agente transformador da realidade social e pessoal. De acordo com este autor, é preciso que se 

tenha uma visão contextualizada da escola do campo e dos profissionais que atuam nela para 

que compreendam as dimensões formativas que existem na dinâmica social com que irão 

contribuir. A contribuição deste educador no projeto de escola e de sociedade que se almeja 

numa política de educação do campo precisa ser sempre no sentido de mudar as perspectivas 

do modelo de educação e de formação que se encontra enraizado na política e nas práticas das 

instituiões formadoras.  

Como se viu ao longo deste capítulo, as políticas públicas educacionais estão 

inseridas num contexto econômico e cultural em que as relações de produção são geradas num 

processo de exploração do trabalho. O conhecimento científico, por sua vez, é produzido em 

função de reproduzir a ideologia desse sistema e mantê-lo funcionando por meio da  alienação 

e da subserviência dos indivíduos. Para tanto, a educação é tratada como um instrumento de 

dominação da sociedade na reprodução das ideias que mantêm esta lógica funcionando para 

garantir a reprodução do capital. Nesse contexto, tem-se um sistema educativo seletivo com o 
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ensino voltado para  reproduzir a cultura da classe dominante e manter sua hegemonia. Com 

isto a visão formativa que constitui as políticas de formação de professores se caracteriza 

pelos princípios da unilateralidade e do reprodutivismo. Isto faz com que as instituições 

formadoras tenham uma visão fragmentada dos conhecimentos da profissão docente e 

ignorem outras realidades econômicas e culturais que não são urbanas, mas que são 

importantes no processo formativo dos professores.  

Contrária a essa ideia de educação utilitarista e tendenciosa que funciona a serviço de 

uma classe, surge a educação do campo propondo outra forma de pensar e de produzir as 

ralações sociais. Numa visão educativa que associa projeto de educação e projeto social, e 

contrapõe a hegemonia do capital. Nessa perspectiva, as políticas de formação de professores 

devem se guiar numa concepção formativa que considera os saberes e a cultura do campo 

como elementos constituintes dos processos formativos dos sujeitos que vivem nesse espaço, 

portanto, devem ser incluidos nos currículos de formação dos profissionais que atuarão nessa 

realidade. Sobre políticas de formação de professores e formação de educadores do campo 

trataremos no próximo capítulo, onde serão evidenciados aspectos da influência do modelo 

reprodutivo do capital sobre as políticas educacionais para o controle da produção do 

conhecimento em função do mercado. Será tratado, portanto, da Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica desenvolvida no estado de Mato de Grosso 

que, no nosso entender, possui características que nos permitem debatê-la nesse contexto em 

que as contradições se tornam tão evidentes.  
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2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO DO CAMPO  

   NO ESTADO DE MATO GROSSO 

  

A formação continuada dos profissionais da educação básica de Mato Grosso se situa 

no cenário das mudanças e formulações de políticas públicas no Brasil que levaram às 

reformas educacionais. Pode-se considerar que a inclusão dessa política nos planos de 

governo se deu a partir do ano de 1995, na gestão que tinha como slogan o tema Frente 

Cidadania e Desenvolvimento. As metas estabelecidas por este governo para superar os altos 

índices do fracasso escolar na educação básica marcaram o início de uma política educacional 

de formação inicial e continuada em serviço, que tinha como principal objetivo democratizar 

a educação, elevar os índices de desempenho dos estudantes e acabar com a reprovação. 

Estudos realizados sobre a formação continuada de professores em Mato Grosso, no período 

de 1995 a 2005, por Maximo e Nogueira (2009) evidenciam um alto índice de professores 

exercendo a docência sem curso superior e indicam que a formação inicial em serviço tinha 

como objetivo formar os professores do quadro efetivo da rede. De acordo os autores 

supracitados, nos diagnósticos do governo estes profissionais eram apontados como os 

principais culpados pelos altos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de 

ensino, sobretudo no interior do Estado.  

Com base em outro estudo, realizado no mesmo período, sobre Formação de 

Professores e Qualidade do Ensino em Mato Grosso, por Maximo e Carvalho (2009), é 

possível inferir que os governos desse período utilizaram o discurso da democratização do 

ensino e da escola pública, bem como da melhoria da qualidade do ensino, e criaram 

mecanismos para possibilitar o acesso e a permanência dos estudantes na escola. O principal 

mecanismo criado para este fim foram os investimentos na formação inicial e continuada dos 

professores por via de programas e projetos de formação para professores em serviço. Tais 

programas e projetos se desenvolveram articulados com o programa do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB).  

Os fatos evidenciados por Maximo e Nogueira (2009) acerca da formação continuada 

nos levam a crer que esta somente começou a ganhar status de política pública a partir de 

1998. Segundo estes autores, o que lhe deu materialidade foi a criação dos Cefapro em 1997. 

Enquanto órgão formador ligado à Seduc, o Cefapro foi criado para realizar a formação dos 

profissionais em serviço e implementá-la como uma política de formação destinada a 

contribuir para elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e de habilitação 
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profissional dos professores. Inicialmente o trabalho era destinado a desenvolver os 

programas de formação inicial e continuada do MEC, voltados a habilitar os profissionais e 

melhorar a proficiências dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

No contexto das políticas de ajuste do MEC e do Estado, influenciadas pelos 

mecanismos de controle da educação, ampliaram-se as finalidades e a estrutura político-

pedagógica da formação continuada. Para tanto, foi criado em 2003, na estrutura da Seduc, 

um departamento com o objetivo de fortalecer e unificar as ações de formação no Estado. 

Refere-se à Superintendência de Desenvolvimento Profissional (SDF) que, segundo Maximo 

e Nogueira (2009), tinha o propósito de “integrar e articular os programas e projetos 

existentes de formação continuada, buscando a interface e a interlocução destes com a política 

de formação do Estado” (MAXIMO; NOGUEIRA, 2012, p. 76). A SDF foi transformada no 

ano seguinte na Sufp. No texto Política de Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso (2010), encontra-se que a Sufp integra as ações de formação 

para os profissionais da educação básica, docentes e não docentes, garante o cumprimento das 

Diretrizes Nacionais para a formação inicial e continuada, executa a política de formação dos 

profissionais do ensino, gesta os Cefapro e representa a Seduc “no Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à formação docente” (MATO GROSSO, 2010, p. 14). 

A institucionalização da Sufp e a ampliação dos Cefapro significaram avanços na 

relação da Seduc com as escolas, assim como na reorganização das funções e das finalidades 

da formação continuada. A escola passou a ser concebida, nesse cenário, como um espaço 

privilegiado no desenvolvimento da política de formação continuada que, no âmbito das 

políticas educacionais do Estado, é posta como uma ação contínua, permanente e diagnóstica 

da realidade. Também passa a ideia de significar a aprendizagem permanente e processual da 

profissão docente, processo de autoformação e aprendizagem dos professores, ação ativa e 

não reprodutora.  

No entanto, o referido texto (MATO GROSSO, 2010) expõe os elementos que 

ajudam nossa compreensão a este respeito, ao destacar que, 

 

A formação do educador deve ser um processo permanente, contínuo, não 

pontual, realizada no cotidiano da escola, em horários específicos e 

articulada à jornada de trabalho. Deve ser construída como um espaço de 

produção e socialização de conhecimento sobre a profissão docente e de 

construção da gestão democrática e de organização da vida social da 

comunidade escolar e seu entorno e nunca entendida como correção da 

formação inicial eventualmente precária. (MATO GROSSO, 2010, p. 17). 
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A Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso se 

materializa nas escolas pelo Projeto Sala de Educador, que tem a finalidade de “criar espaço 

de formação, de reflexão, de inovação, de pesquisa, [...]” (MATO GROSSO, 2010, p. 23), 

numa articulação entre a escola, o Cefapro e a Sufp.   

No contexto histórico de implantação das políticas educacionais para a educação 

básica no Estado, começa a se desenvolver a política de educação do campo, que logo 

repercute no cenário da formação continuada, sobretudo nas escolas do campo da rede 

estadual de ensino6. Na medida em que o debate em torno de sua implantação se configura 

como uma política de direito e chega às escolas, os profissionais que atuam no ensino desta 

modalidade começam a se dar conta das contradições presentes e dos desafios que precisam 

ser superados. Um deles é a falta de formação específica para ensinar no campo. Ao tomar 

ciência da realidade, muitos profissionais começam a exigir do Estado o direito de serem 

formados também com os conhecimentos especificos da educação do campo. 

Na intensão de tornar compreensivas as questões apontadas na introdução deste 

capítulo, daremos ênfase à concepção da formação continuada de Mato Grosso e à função do 

Cefapro na implantação desta política por meio do Projeto Sala de Educador. Trataremos da 

educação do campo no contexto das políticas educacionais do Estado e apontaremos as 

questões que suscitam o debate da formação dos educadores do campo no âmbito da formação 

continuada de professores. 

 

2.1 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA  

      EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

O texto a seguir discorre sobre a política de formação continuada dos professores do 

estado de Mato Grosso e demarca aspectos que contribuem com as análises e interpretação do 

objeto de pesquisa ora proposto. Para entender os fatores que originaram esta política no 

Estado é preciso compreender as pressões do mundo do trabalho exercidas sobre os países 

emergentes nas duas últimas décadas do século XX. Tais pressões se deram sob a exigência 

de um novo modelo econômico, no qual os modos e meios de produção exigem novas formas 

de acumulação do capital, de procedimentos rígidos e superespecializados, de instrumentos 

flexíveis e integrados ao meio de produção.  

                                                           
6 Como se trata de uma política do Estado, o trabalho de formação nas escolas da rede municipal é feito em 

parceria com as secretarias municipais de educação. Desse modo, o Cefapro tem a função de orientar e formar a 

equipe pedagógica das secretarias que são responsáveis pela formação dos profissionais da rede. A orientação é 

que os municípios criem sua própria política e se articulem com o Estado para um trabalho em parceria.  
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Estas mudanças incidiram na política e na legislação educacional e provocaram 

ajustes na formação de professores influenciados pelos organismos multilaterais. Segundo 

Gatti (2008), as declarações emitidas pelo Banco Mundial, no final do século XX, dentre elas 

o programa que promove as reformas educacionais na América Latina, exigiam professores 

formados com competências de formar as próximas gerações para atender as demandas da 

economia mundial, pois o mercado passou a exigir um trabalhador mais flexível e polivalente, 

capaz de acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo do trabalho. Todavia, as reformas 

educacionais dos anos 1980 se caracterizaram pelas exigências dos países capitalistas para 

elevar a qualidade da educação nos demais países como o Brasil. Segundo a autora, o discurso 

era de qualificar as pessoas para a sociedade do “conhecimento e do consumo” (GATTI, 

2008, p. 62-63) e de que a formação tanto dos professores quanto dos estudantes deveria ser 

feita em consonância com a hegemonia do capital (GATTI, 2008, p. 62-63). 

De acordo com estudos realizados sobre a formação continuada em Mato Grosso, no 

período de 1995 a 2005, por Maximo e Nogueira (2009), pode-se inferir que a Política de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso começou a ser 

implantada juntamente com uma nova política de formação inicial gestada neste contexto das 

reformas educacionais para a educação. Segundo Gatti (2008), tais reformas no Brasil se 

caracterizaram, dentre outros fatores, pela expansão de redes de ensino em curto espaço de 

tempo e numa formação aligeirada e esvaziada de conteúdo. Nesse sentido, o documento que 

versa sobre a política de formação dos profissionais da educação básica do Estado traz a 

seguinte redação: “No cenário demarcado pela instauração da Nova República em 1985, o que 

se observou foi um palco de grandes mudanças e avanços nas formulações de políticas 

públicas, que, no geral, levaram a reformas educacionais” (MATO GROSSO, 2010, p. 10). Os 

estudos realizados por Maximo e Nogueira (2009) trazem elementos que nos possibilitam 

entender que, em Mato Grosso, a política de formação inicial e continuada de professores teve 

como principais objetivos: elevar o nível de qualificação dos profissionais em exercício, 

melhorar o rendimento escolar e baixar o índice de reprovação dos estudantes do Ensino 

Fundamental.  

Diante disto pode-se considerar que a política de formação continuada da Seduc 

nasceu articulada ao programa de avaliação da qualidade do ensino na década de 1990. 

Período este, em que estava em curso o processo de democratização da educação e das 

reformas educacionais impulsionadas pela política internacional de ampliação, controle e 

qualidade da educação. Presencia-se, também, nesse período, as tendências educacionais de 
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concepções voltadas para a elaboração dos saberes docentes com o lema do aprender e 

ensinar. O texto que versa sobre a formação continuada dos professores diz que,  

 

Na década de 1990 o panorama educacional brasileiro se alterou 

completamente, a partir da realização da Conferência Mundial de Educação 

para Todos na Tailândia em 1990 e da apresentação dos estudos realizados 

pelo Fórum Permanente pela Valorização do Magistério e Qualidade da 

Educação, responsável pelos encaminhamentos do Plano decenal de 

Educação. Posteriormente com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional/LDB 1996, ficou muito claro que os sistemas 

de ensino deveriam promover a valorização dos profissionais da educação, 

[...]. (MATO GROSSO, 2010, p. 10). 

 

Entretanto, no mesmo documento consta que, anterior à LDB 9.394/1996, já existia 

um programa de qualificação docente em Mato Grosso “que reconhecia a necessidade de 

profissionalizar os professores” (MATO GROSSO, 2010, p. 12). Mas, foi a partir do 

reordenamento das políticas de formação de professores e da criação dos programas de 

formação docente estabelecidos nesta lei, em 1996, que o estado de Mato Grosso ampliou a 

política de profissionalização de docentes em 19977. Isto explica porque os programas de 

formação inicial e continuada do MEC foram a mola propulsora para a implantação da 

política de formação continuada no Estado.  

Para maior compreensão dos fatores que deram origem a esta política de formação 

buscamos referências nos estudos que já mencionamos, realizados por Máximo e Nogueira 

(2009) e por Maximo e Carvalho (2009). As duas pesquisas analisaram as políticas de 

formação docente em Mato Grosso no período de 1995 a 2005. Máximo e Nogueira (2009) 

analisaram as políticas educacionais de formação inicial do Estado. Inclusive as 

desenvolvidas pelo governo por meio do Programa Interinstitucional de Qualificação Docente 

(PIQD) e dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), englobando 

os dois processos de avaliação: a Avalição Nacional do Ensino Básico (ANEB) e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). As análises consistiam em verificar as 

influências da formação docente sobre a qualidade do ensino no Estado. Os autores deixam 

claro que o conceito de qualidade do ensino, que norteou os programas de formação docente 

do estado de Mato Grosso nesse período, é o mesmo do sistema das avaliações externas 

aplicadas para o desempenho dos estudantes.  

                                                           
7 Nos referimos aos anos de 1997 como o início de implantação da política de formação continuada e utilizamos 

como referência o documento que traz sua concepção e o histórico desse processo, produzido pela Seduc e 

publicado em 2010. 
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Eles apontam que as licenciaturas foram realizadas de forma aligeirada e os cursos 

esvaziados de conteúdo. Os fatores que levaram a esses problemas, segundo eles, foram a 

forma como se deu a implantação das possibilidades da formação docente pela legislação e 

sua expansão em função de atender as demandas geradas pelo desenvolvimento econômico 

atendendo à política internacional que alinhou, na década de 1990, a “qualidade” da educação 

à necessidade do mercado. 

A pesquisa, realizada por Maximo e Nogueira (2009), tinha como objetivo 

diagnosticar a política de formação continuada que o Estado desenvolvia com os professores 

no período de 1995 a 2005 e comparar os resultados com os dados do desempenho dos alunos 

divulgados pelo SAEB/Prova Brasil. O que os levou a esta comparação foi o fato de a 

formação continuada ser implantada com o pressuposto de melhorar a qualidade do ensino na 

educação básica e, mesmo assim, os dados do SAEB apresentarem resultados negativos no 

desempenho dos estudantes. No entanto, levantaram a seguinte questão: “Se aumentaram as 

políticas de formação continuada dos professores do Estado, por que, então, ficou estagnada e 

mesmo decresceu a qualidade do ensino? Neste sentido, indaga-se: o investimento na 

formação continuada dos docentes não tem causado impacto na qualidade do ensino em Mato 

Grosso”? (MAXIMO; NOGUEIRA, 2009, p. 16). Com base nesta pesquisa os autores 

afirmam que, no final da década de 1990, o cenário da educação no Estado apresentava um 

número elevado de professores sem habilitação, pois chegava a 65% o total de professores 

sem curso superior atuando na rede estadual. Os índices de reprovação no Ensino 

Fundamental, segundo eles, conforme apresentado nos documentos da Seduc, ultrapassava 

30% em todas as séries, de modo que o analfabetismo entre a população de 11 a 14 anos 

chegava a ser de 15%. Estes autores também afirmam que, naquele período, o ensino 

fundamental no Estado se expandiu de forma rápida, porém não houve eficiência do sistema 

no acompanhamento desse processo no sentido de garantir a qualidade do ensino.  

As duas pesquisas apontam a falta de professores com a formação mínima para 

exercer a docência na rede estadual, principalmente nas regiões mais distantes da capital, onde 

muitos professores iam para as salas de aula apenas com o Ensino Médio ou Fundamental. Os 

estudos mostram, também, o problema do baixo desempenho dos estudantes nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e de Matemática, apontados pelas avaliações. Estes pressupostos nos 

levam a crer que a necessidade de ampliar a política de formação e criar uma estrutura que dê 

conta de formar os professores em serviço fez com que os governos investissem nos 

programas de formação continuada com o discurso de melhorar a qualidade do ensino no 
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Estado. Portanto, era preciso habilitar os profissionais que não tinham formação na área do 

magistério, bem como desenvolver programas voltados para as disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática. De acordo com os estudos a que nos referimos, pode-se inferir 

que estas duas ações eram necessárias para melhorar a aprendizagem dos estudantes e elevar 

os índices de desempenho nas avaliações externas. Pode-se dizer, portanto, que, com esta 

finalidade, criou-se em 1997 os primeiros Cefapro, sobre os quais discorremos a seguir.  

 As pesquisas a que nos referimos trazem elementos esclarecedores da realidade 

docente e sua relação com a qualidade do ensino num período de dez anos. Nesse contexto, 

Maximo e Carvalho (2009) enfatizam que as análises conclusivas da pesquisa realizada sobre 

a formação de professores e qualidade do ensino em Mato Grosso apontam evidências de que, 

nesse período, houve investimentos significativos na formação dos profissionais da educação 

básica do Estado e elevou-se o número de habilitações com certificação dos mesmos, 

chegando a 90% em 2004. Contudo, os índices de desempenho dos estudantes não 

melhoraram e se mantiveram abaixo da média nacional. As questões e os resultados, 

apresentados nos dois estudos mencionados, são relevantes para esta pesquisa e nos fornecem 

elementos que permitem apreender aspectos das políticas educacionais do Estado que 

possuem interfaces com o nosso objeto de análise.  

 

2.1.1 Políticas de educação do campo em Mato Grosso  

 

Consideramos importante, para o debate que nos propomos fazer, contextualizar a 

política de educação do campo como uma modalidade da educação em implantação na 

Secretaria de Estado de Educação. Com isto, evidenciar os fatores que se relacionam com o 

nosso tema de pesquisa, necessários para uma compreensão das questões que não se 

encontram evidentes no processo formativo dos educadores.  

Parte-se da premissa de que, enquanto concepção e proposta de educação, articulada 

a um projeto social para o país e legitimada historicamente pelos movimentos sociais num 

processo de organização e luta, a educação do campo se constitui enquanto política pública 

neste Estado, pelo processo normativo de leis e de decretos, e pelas ações dos sujeitos que, 

nos diferentes espaços, seja nas instituições públicas ou nas organizações sociais, contribuem 

para dar materialidade a esta política. As concepções influenciam, interferem e contribuem 

com o pensar dos sujeitos e seus fazeres; ao mesmo tempo, permitem aos participantes uma 

constante reflexão a respeito dos modos como realizam a vida em sociedade. Sabe-se que a 
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história de ocupação e exploração das terras em Mato Grosso, pelo processo de colonização 

privada, desencadeou a ocupação forçada das terras improdutivas pelo MST. Entende-se, 

portanto, que este fator produziu um pensar diferente dos sujeitos deste movimento sobre a 

educação nos assentamentos que contribuiu para buscar a legitimidade da educação do campo 

no Estado como uma política pública de direito. 

Vale ressaltar que a história da educação do campo em Mato Grosso somente pode 

ser compreendida no contexto das contradições geradas do histórico de povoamento em que 

se deu o acesso à terra no Estado. Sabe-se que o processo de ocupação que se instalou pelos 

programas de colonização produziu o desenvolvimento da pecuária extensiva na maioria de 

das regiões, nas décadas de 1960 e 1970, e consolidou o avanço do agronegócio em todo o 

Estado. Um modo de ocupação que provocou a expulsão de centenas de camponeses, de 

remanescentes de quilombos e indígenas de suas terras, gerando um quadro de exclusão social 

irreparável a estas populações. Conhecer este histórico nos ajuda a entender a falta de 

políticas públicas nestes e nos demais setores carentes da sociedade matogrossense e associá-

la à situação precária do atendimento escolar e da estrutura física e pedagógica das escolas do 

campo. Pode-se inferir, portanto, que neste Estado sempre se manteve visível a ausência de 

uma política de educação no meio rural.  

Entende-se que a história da política de educação do campo em Mato Grosso, está 

inserida no contexto das contradições e das lutas sociais. Por isto não é um fato isolado, pois 

nos demais estados brasileiros ela não ocorre diferente. Possui origem e vínculo estreito com 

o histórico processo de ocupação e exploração da terra no país e tem como referência a luta 

das organizações sociais e sindicais pelo direito à terra e à educação. Portanto, nasceu da 

mobilização e da luta dos povos do campo pelo direito a ter acesso à educação, saúde, terra e 

trabalho como política pública. Reck (2007) analisa estas políticas e diz,  

 

Em Mato Grosso, e em certo sentido ocorre com mais intensidade em outros 

estados do Brasil, existe um amplo consenso sobre a situação e os problemas 

da Educação do Campo, e que no caso de Mato Grosso, a oferta dessa 

modalidade educativa constituiu-se uma das atribuições das empresas 

colonizadoras, como parte estratégica de “povoamento dos vazios 

demográficos”, uma vez que a escolarização já aparecia como reivindicação 

das classes populares. Por outro lado, enquanto política de legitimação, os 

municípios passaram a encampar as “escolinhas” rurais, institucionalizando-

as. (RECK, 2007, p. 15, grifos do autor).  

  

O autor destaca, ainda, a contribuição dos movimentos sociais e sindicais para a 

educação do campo. Segundo ele, a luta desses setores sociais pela redemocratização do país 
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desencadeou o reconhecimento do campo como espaço de vida e de suas “especificidades 

históricas sociais e culturais”. Nesse contexto, a educação ganha importância no sentido de 

“assegurar condições dignas de existência” à população camponesa (RECK, 2007, p. 15). 

Portanto, é na história de mobilização pela conquista da terra que encontramos a origem da 

educação do campo em Mato Grosso. Situam-se, neste contexto histórico, as experiências 

com a educação informal e de educação popular realizadas nos povoados e em muitas cidades 

e comunidades rurais do interior do Estado por meio de ações comunitárias da Igreja Católica 

e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), bem como as realizadas pelo MST nos acampamentos.  

Reck (2007) ressalta, também, a importância de se reconhecer a construção coletiva 

que compõe a educação no âmbito das políticas públicas e faz referências às ações educativas 

que ocorreram em Mato Grosso no atendimento das populações do campo. As proposições do 

autor nos permitem entender que as experiências advindas dessas ações deram grande 

contribuição para o processo de institucionalização da política de educação do campo na 

Seduc. Ela realizou, em 2005, um diagnóstico que aponta o crescimento da demanda escolar 

no campo e revela os problemas gerados historicamente nesse setor, que caracterizam a falta 

de políticas educacionais específicas. O diagnóstico foi feito com base nos dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP - 2005) e no número de matrículas 

ofertadas neste ano, cujos resultados estão divulgados no Plano Estadual de Educação (PEE) 

para o período 2008-2017. Revela que, no período de 1997 a 2005, houve um aumento de 

80,7% na oferta de matrícula do Ensino Fundamental e de 74,3% no Ensino Médio no campo. 

Na educação de jovens e adultos, no período de 2001 a 2005, a evolução foi de 94,1%. Este 

mesmo diagnóstico aponta um quadro de precariedade e poucos investimentos na educação do 

campo, além de um intenso processo migratório no Estado, tanto no sentido intracampo como 

no sentido campo cidade e cidade campo. Os problemas de infraestrutura apresentados no 

diagnóstico são de natureza diversa: desde a deficiência na estrutura física das escolas, a falta 

de prédios escolares, de energia elétrica, de bibliotecas e materiais didáticos, dentre outros. 

Soma-se a este quadro a necessidade de uma política pedagógica adequada à realidade do 

campo nas escolas e de profissionais formados nas especificidades da cultura camponesa. 

A educação do campo começou a se configurar como uma política de educação no 

Estado depois de instituída a Resolução nº 126/2003, que estabeleceu as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica do Campo no Sistema Estadual de Ensino de Mato 

Grosso. Reck (2007) diz que esta resolução define “O papel da Secretaria Estadual de 

Educação/MT na consolidação da educação do campo [...]” (RECK, 2007, p. 19). Assim, o 
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artigo 4º da Resolução nº 126/2003 responsabiliza o poder público pela garantia da 

“universalização do acesso da população do campo à educação básica e à educação 

profissional de nível técnico” (MATO GROSSO, 2003). O parágrafo único do mesmo artigo 

diz o seguinte:  

 

A universalização incluirá a educação infantil e o ensino fundamental e 

médio inclusive para os que a eles não tiveram acesso na idade própria, 

cabendo, em especial, ao Estado, garantir as condições necessárias para o 

acesso ao ensino médio e a educação profissional de nível técnico. (MATO 

GROSSO, 2003).  

 

Reck (2007) ressalta, ainda, que essa é a primeira vez em que Mato Grosso delega 

esforço para expressar uma “Política Pública para a Educação do Campo” é quando inclui, no 

PEE, um capítulo específico destinado a ela “com proposições, objetivos, metas e princípios” 

(RECK, 2007, p. 15) que deveriam nortear o seu processo de implantação no Estado. 

No que consiste a importância da escola do campo para uma mudança de concepção 

de educação e, como diz Caldart (2004), na perspectiva da transformação da escola, o artigo 

3º da Resolução nº 126/2003 traz que “O projeto institucional das escolas constituirá um 

espaço público específico de articulação de estudos e de experiências curriculares 

direcionadas para o desenvolvimento socialmente justo, econômico e ecologicamente 

sustentável” (MATO GROSSO, 2003). Em relação à formação dos profissionais que 

exercem a docência no campo, o artigo 7º da Resolução nº 126/2003 atribui ao Sistema 

Estadual de Ensino a função de desenvolver a política de formação inicial e continuada, e 

traz, no artigo 8º, os elementos que compõem a formação de educadores do campo, de modo 

que, no parágrafo, trata-se de “estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 

crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida 

individual e coletiva, da região, do país e do mundo” (MATO GROSSO, 2003). Enquanto 

que o parágrafo II se refere às  

 

propostas pedagógicas que valorizem, na organização da educação, a 

diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, 

a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e suas 

respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida, a 

fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e 

colaborativa nas sociedades democráticas. (MATO GROSSO, 2003). 

 

Ao retomar este histórico, é importante destacar as ações que fizeram parte do 

processo para que a educação do campo no Estado se materializasse como uma política 
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pública de educação. A história nos mostra que os direitos dos grupos sociais que não 

pertencem à classe dominante somente foram garantidos em lei pela mobilização social. Em 

Mato Grosso as ações mobilizadoras de professores e grupos organizados, principalmente os 

sindicatos e movimentos sociais do campo, vêm construindo a história da educação do 

campo, dando a ela um tratamento mais público, como diz Arroyo (2004). 

Portanto, é com este significado que nos referimos ao primeiro seminário Estadual 

de Educação, realizado pela Seduc em parceria com o MEC. Segundo Siqueira (2011), o 

evento ocorreu em 2004, em Cuiabá, e deu origem uma carta de intenções propondo ações 

emergenciais para resolver os problemas da educação do campo. Na carta de intenções o 

movimento propunha, dentre outras pautas, a elaboração de diretrizes operacionais definindo 

o papel do Estado em parceria com os movimentos sociais na implantação da política de 

educação do campo, e a criação de uma equipe de coordenação específica na Seduc e nas 

Secretarias Municipais de Educação. A equipe teria a função de elaborar e operacionalizar 

políticas para a educação do campo no âmbito dos municípios e do Estado. Outra prioridade, 

que também foi pauta da carta de intenções, diz respeito à inclusão da educação do campo 

como uma modalidade de ensino no PEE, para que fizesse parte do sistema educacional do 

Estado. 

Pode-se dizer que as ações propostas na Carta de intenções em 2004 começaram a se 

concretizar em 2005, quando se criou informalmente, na Seduc, uma equipe de coordenação, 

conforme proposto no seminário, com a finalidade de colocá-las em prática. Siqueira (2011) 

destaca, como resultado do trabalho da coordenação, o “Primeiro Seminário do Norte de 

Mato Grosso sobre Educação do Campo” (SIQUEIRA, 2011, p. 140). O evento realizado em 

Sinop/MT, em 2006, em parceria com a UNEMAT Campus de Sinop, teve como objetivo 

principal criar um fórum destinado a traçar as linhas políticas da educação do campo a serem 

incluídas no PEE. Ainda em 2006 ele passou por um processo de reformulação, quando então 

se conseguiu inserir a educação do campo no sistema educacional de Mato Grosso. Reck 

(2007) ressalta a importância desta conquista dizendo que isto significou colocar a educação 

do campo na “estrutura do Estado”, ou seja, colocá-la “na estrutura do sistema não mais de 

um governo” (RECK, 2007, p. 36). Portanto, o capítulo 11 do PEE, homologado pela Lei nº 

8.806/2008, possui dez objetivos destinados à educação do campo. Os objetivos são 

constituídos de metas que previam o cumprimento da implantação desta política no Estado 

no período de 2008/2017.  
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Siqueira (2011) destaca, ainda, que no contexto de tais mobilizações, em 2006, 

ocorreu também em Mato Grosso o I Seminário Nacional da Educação do Campo. O evento, 

realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), teve a 

participação de Secretários Estaduais de Educação e deu origem a um documento, que foi 

assinado por eles, contendo as estratégias políticas a serem desenvolvidas por todos os 

Estados para efetivar a política de educação do campo. Além de financiamento e 

infraestrutura, dentre outras políticas necessárias para implantar a educação do campo no 

país, o documento, que ficou denominado A “Carta de Mato Grosso” (SIQUEIRA, 2011, p. 

142), trata também da formação inicial e continuada específica para os professores que 

trabalham no campo.  

Como se vê, houve um tencionamento para que a educação do campo fizesse parte 

do cenário político. Um processo construído de ações coletivas importantes para a 

constitucionalidade desta política como uma modalidade da educação no Estado. No entanto, 

para que se configurasse uma política pública nos municípios e nas escolas, era preciso criar 

os mecanismos de implementação. Como um paradigma social, entende-se que ela se 

constitui num desafio no contexto das políticas públicas, portanto a elaboração e efetivação de 

uma política de educação na perspectiva educativa e social que lhes dá materialidade, remete 

às contradições do contexto educacional de Mato Grosso. Compreender tal realidade 

contribuiu para que a coordenação estadual, criada na Seduc em 2004, fosse transformada em 

gerência, dando origem à Geec e vinculada à coordenadoria de modalidades 

especiais/superintendências da Educação Básica. No entanto, o Decreto nº 9/2007 oficializou 

a institucionalidade da Geec, que tem como objetivo garantir o desenvolvimento da política 

de educação do campo no âmbito do Estado. Considera-se este um passo importante que, 

segundo Reck (2007), significou garantir um grande avanço na institucionalização da 

educação do campo na estrutura do Estado. Ao enfatizá-lo, o autor afirma: “Hoje existe 

reconhecidamente na estrutura, no organograma da secretaria, uma Equipe de Educação do 

Campo” (RECK, 2007, p. 36). Para Siqueira (2011), tais avanços são resultados das ações de 

articulação e mobilização desencadeadas em 2004 no Primeiro Seminário da Educação do 

Campo, para implementá-la como política pública no Estado.  

No contexto de um histórico em que se fazem presentes elementos da construção dos 

direitos coletivos, merece destaque, como ação formativa desenvolvida no processo de 

institucionalização da educação do campo em Mato Grosso, o Comitê Interinstitucional 

Permanente de Educação do Campo (CIPEC). Ele foi instituído, em 2006, pela Portaria nº 
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145/2006, publicada em 07 de julho de 2006 no Diário Oficial nº 24386. O CIPEC é um 

colegiado composto por membros da sociedade organizada e do governo para discutir, propor, 

acompanhar e avaliar a política de educação do campo no Estado. Possui um regimento 

interno, aprovado pela Portaria nº 330/2007, o qual foi reformulado em 2012 e homologado 

pela Portaria nº 328/2012. O regimento dispõe, portanto, de 21 artigos, de modo que o 

segundo define os oito objetivos do seu trabalho na atuação política e formativa da educação 

do campo.  

Enquanto instância coletiva e propositiva, criada para desenvolver estratégias para 

garantir a qualidade do ensino, o CIPEC atua por meio de um plano de trabalho. Nele estão 

traçadas as ações estratégicas para atuar na formação dos membros dos comitês estadual, 

regionais e municipais representados pelo coletivo dos vários setores da sociedade ligados ao 

campo. O artigo segundo da Portaria nº 328/2012 trata do compromisso que ele deve ter com 

as políticas de educação do campo no Estado, no cumprimento das Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Assim, as atribuições estão voltadas para 

proposições, avaliação e fiscalização das ações planejadas para as escolas. A Resolução nº 

03/2013, que trata da oferta da educação do campo no estado de Mato Grosso, reforça esta 

propositura no artigo terceiro, parágrafo único, com a seguinte redação:  

 

O Comitê Interinstitucional Permanente da Educação do Campo, instância 

colegiada de debates, de proposição, e de formação, tendo em vista o 

atendimento das necessidades comuns e a superação dos problemas que 

possam interferir na educação do campo deverá articular-se com as 

instâncias colegiadas dos entes elencados no inciso IX, deste artigo, com a 

finalidade de acompanhar o desenvolvimento das ações a que se refere esta 

Resolução. (MATO GROSSO, 2013). 

 

É oportuno dizer que, com a criação do CIPEC e da Geec, a educação do campo 

ganhou visibilidade no Estado. A Geec traçou ações a serem realizadas para atender à 

realidade da educação no campo no Estado com base no diagnóstico realizado pela Seduc em 

2005, já mencionado, que apontou um quadro precário da educação no campo e poucos 

investimentos. Para tanto, foram definidos metas e objetivos com prazos a serem cumpridos 

no âmbito da instituição. O texto Objetivos e Metas da Educação do Campo traz a seguinte 

redação: 

 

Os objetivos e metas, ora apresentados, procura seguir o que já estabelece a 

legislação vigente, as diretrizes, princípios e concepções relativas à educação 

do campo, e fundamentalmente, de modo coerente estão pautadas nas 
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decisões da comunidade do campo, que manifestou-se [...] indicando as 

linhas políticas do Plano Estadual de Educação [...]. (MATO GROSSO, 

2007, p. 25). 

 

O primeiro objetivo trata de universalizar a educação básica no campo e possui 

quatro metas, uma delas é atender os alunos que moram no campo em escolas do e no campo, 

atingindo 100% em quatro anos. Todos os objetivos definiam metas a serem cumpridas em 

um curto espaço de tempo, o que nos leva a entender que, em função da carência de políticas 

educacionais no campo, os problemas precisavam ser resolvidos com emergência.   

Diante de tais desafios, a Geec, em atendimento ao terceiro objetivo da proposta, pôs 

em prática a elaboração das Orientações Curriculares da Educação do Campo. Elas compõem 

o livro das Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais. Estão organizadas em 

temáticas pedagógicas e apoiadas na concepção de educação das Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica nas Escolas do Campo, conforme Resolução nº 01/2002. Foram elaboradas 

em conjunto com as Orientações Curriculares da Educação Básica, no período de 2008 a 

2010, e debatidas nas conferências escolares. Referente às temáticas pedagógicas, o texto traz 

a seguinte redação: “Diante dessas reflexões que agregam o saber ao sabor da vida cotidiana 

dos povos do campo, propomos as temáticas abaixo apenas como propulsoras de novas 

invenções, pautadas na ética e na estética pela construção de outro mundo possível, [...]” 

(MATO GROSSO, 2010, p. 123). As Orientações Curriculares da Educação do Campo foram 

pensadas com o objetivo de propor, para o currículo das escolas do campo, temas de estudos 

da realidade social, com a dimensão cultural e formativa dos sujeitos que vivem nele. 

Portanto, a construção da cidadania, terra e trabalho, os povos do campo: identidades, lutas e 

organizações, e sociedades sustentáveis foram inseridos como eixos norteadores da produção 

do conhecimento, a serem considerados no currículo das escolas do campo de Mato Grosso. 

Como sabemos as mudanças nas políticas públicas em favor da sociedade são feitas 

num processo em que se desenvolvem as ações coletivas que impulsionam no sentido de fazer 

valer os direitos de todos. A educação do campo, na Seduc, é uma modalidade da educação 

que faz parte das diversidades educacionais. No sentido de atribuir um tratamento específico 

às especificidades e modalidades das diversidades educacionais, e reorganizar o atendimento 

da demanda no Estado, instituiu-se, em 2010, a Superintendência de Diversidades 

Educacionais (Sude). No contexto organizacional da estrutura da Seduc, ela é o departamento 

responsável por desenvolver as políticas educacionais específicas de tais modalidades, 

portanto a Geec faz parte desta superintendência. Siqueira (2011) ressalta a importância de tal 

mudança dizendo que “A institucionalização da educação do campo como parte da 
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Superintendência de Diversidades Educacionais responde à necessidade de dar maior 

visibilidade à diversidade [...]” (SIQUEIRA, 2011, p. 149). A autora enfatiza que a criação de 

um departamento das diversidades educacionais na Seduc era pauta da carta de intenções, 

como uma das ações políticas propostas para a implementação da educação do campo no 

Estado, pelo Seminário de Educação do Campo realizado em 2004.  

A Sude, portanto, foi instituída pelo Decreto nº 2.556/2010, que dispõe sobre a 

estrutura organizacional da Seduc. As atribuições que lhe competem estão definidas no 

Regimento Interno da Seduc, estabelecido pelo Decreto nº 2.566/2010, no artigo 63º, que traz 

na introdução a seguinte redação: 

 

A Superintendência de Diversidades Educacionais tem como missão 

assegurar a execução da política educacional do estado de Mato Grosso no 

que concerne ao atendimento das especificidades e modalidades 

educacionais: Educação Escolar Indígena, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação do Campo, Educação Especial, Educação Ambiental, Educação 

Escolar Quilombola, Educação para as Diversidades (educação em direitos 

humanos, para as relações étnico-raciais, relações de gênero, diversidade 

sexual e cultural), [...]. (MATO GROSSO, 2010). 

 

O artigo se constitui de nove parágrafos que expressam as finalidades do trabalho a 

ser desenvolvido com as referidas modalidades, de modo que elas sejam propositivas, 

articuladoras e fortalecedoras das políticas que dizem respeito às diversidades educacionais. O 

mesmo regimento traz, no artigo 66º, as funções da Geec, distribuídas em dez parágrafos, 

sendo que o IV se refere ao acompanhamento, avaliação e execução da formação inicial e 

continuada na área da educação do campo. Entende-se, portanto, que este foi mais um passo 

importante no sentido de dar um tratamento específico às questões do campo num trabalho 

articulado com as demais modalidades e especificidades que fazem parte das diversidades 

educacionais no âmbito da política educacional do Estado.  

Mediante o exposto é válido dizer que a institucionalização da educação do campo, 

representada pelo papel da Geec na Seduc, se configurou numa ação política afirmativa no 

sentido de buscar construir no âmbito da instituição Estado, um projeto educativo que propõe 

romper com as estruturas rígidas e fechadas que consolidaram o sistema de ensino. Isto, nas 

palavras de Arroyo (2004), significa dizer que 

 

Um tratamento mais público na educação do campo poderá garantir novos 

tempos para a história da educação. Reconhecida no terreno dos direitos 

universais, de todo ser humano e assumido como dever do Estado, a 
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educação dos diversos povos do campo poderá ser construída em novas 

bases. (ARROYO, 2004, p. 62). 

 

Com isto, mostra que a perspectiva educativa que deve se configurar é de um campo 

como espaço cultural rico, que não pode ser visto como um universo isolado nem autônomo 

em relação ao restante da sociedade, mas como um lugar que possui particularidades 

históricas que o diferenciam. Assim, entende-se que a concepção que opera as ações da Geec 

é de um campo socialmente integrado ao conjunto da sociedade e ao contexto das relações 

locais e internacionais. 

Mesmo desenvolvidas na estrutura do Estado, as ações da Geec se pautam numa 

concepção de sociedade livre e na formação de sujeitos emancipados, numa visão contra-

hegemônica. O trabalho, realizado ao longo desses anos em parceria com o CIPEC, no sentido 

de articular e mobilizar a criação dos comitês regionais e municipais, é entendido como uma 

forma de superar os desafios que nascem desse modelo que produz o antagonismo social. 

Durante o período de 2012 a 2014 as ações estiveram focadas para a organização dos comitês 

regionais e municipais. A estratégia era mobilizar os educadores e a sociedade organizada na 

tarefa de articular e ampliar o número de comitês no Estado para fortalecer o processo de 

implantação da política de educação do campo. Para tanto, além de outras ações articuladoras, 

foram realizados encontros formativos em parceria entre a Geec e o CIPEC. As pautas eram 

voltadas para a importância da formação política dos profissionais que atuam no processo 

formativo dos sujeitos que vivem no campo, bem como da mobilização e organização de 

todos os setores da sociedade ligados a este espaço, no sentido de garantir a efetivação da 

educação do campo como uma política de Estado. Portanto, o debate se pautava em temas 

pensados com objetivo de contribuir com uma compreensão acerca do modelo de produção 

predominante no campo e das consequências que ele produz na sociedade e influenciam nas 

políticas educacionais. Nos relatórios dos encontros estão fragmentos das falas proferidas 

durante os eventos. Elas nos ajudam a compreender o que significa este trabalho para o 

avanço das questões em debate. No IV Encontro de Formação Continuada, realizado no 

período de 08 a 10 de junho de 2014, o professor Leonir Boff (apud SEDUC, 2014), diz o 

seguinte: 

 

Devemos construir nossa luta para uma educação significativa, o CIPEC se 

constitui como um movimento organizativo de resistência em conjunto com 

os comitês regionais e municipais para promover de fato políticas públicas 

de educação do campo. Formação inicial e continuada pelas instituições 

formadoras. Os governos precisam ouvir os povos do campo e suas 
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representações, pois necessitamos de mudanças radicais também no modelo 

econômico, modelo agrícola e agrário. É preciso combater o agronegócio e 

promover a agroecologia, é importantíssimo levar a sério o currículo e 

respeitar a autonomia das unidades escolares. (SEDUC, 2014, p. 3). 

 

A atuação da Geec no processo formativo dos educadores do campo está prevista nos 

parágrafos III e IV do artigo 66 do Regimento Interno da Seduc. Além de fazer o mapeamento 

das demandas da formação inicial e continuada destes educadores, também é função da 

gerência o acompanhamento e a realização de ambas. No entanto, o trabalho se deu tanto em 

função de desenvolver os programas do MEC, como Escola Ativa, Projovem Campo, Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional, entre outros, como contribuir com o trabalho dos 

Cefapro. A parceria com os Cefapro se dava diretamente na formação dos formadores do 

campo com ações formativas relacionadas à educação do campo e contribuindo com o 

trabalho do formador durante os eventos de formação nas escolas.  

É importante ressaltar que as Resoluções e Decretos, elaborados no processo de 

construção da política de educação do campo na Seduc, significaram avanços importantes no 

contexto de elaboração e organização de um projeto educativo para o campo. Vale destacar 

que a Resolução nº 126/2003, ao completar dez anos de vigência, foi submetida à avaliação 

no conselho estadual pela Geec. Com isto foi instituída a Resolução nº 03/2013, que dispõe de 

13 artigos de acordo com os princípios e a concepção de educação da Resolução nº 01/2002 e 

do Decreto nº 7.352/2010. Já no 1º artigo, estabelece que a educação do campo no estado de 

Mato Grosso deve ser ofertada nos níveis de Educação Básica e Superior e destinada “à 

formação integral das populações do campo, em escolas do campo” (MATO GROSSO, 

2013). De tal modo, o 4º parágrafo do mesmo artigo caracteriza o que se entende por 

educação do campo no Estado. O artigo 2º define os princípios em que ela deve ser instituída, 

entre eles a “formação de profissionais da educação, articulada à especificidade do Campo, 

considerando-se a realidade sócio-histórico-cultural da comunidade” (MATO GROSSO, 

2013). Em relação à formação inicial e continuada, o artigo 10º, constituído de quatro 

parágrafos e dois incisos, é todo dedicado a esta questão. Importa aqui trazer o inciso 

primeiro, onde diz que “A formação continuada e permanente dos profissionais de educação 

deverá ser garantida por intermédio de concepção e metodologia própria, atendendo as 

especificidades da educação do campo, por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão” (MATO GROSSO, 2013). 

A nosso ver, a Geec foi instituída com a finalidade de implementar a política de 

educação do campo no Estado e seu trabalho é estratégico, com ações voltadas para a 
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organização das escolas do campo na perspectiva de construir um currículo voltado para essa 

diversidade da educação. Um currículo que insere as particularidades históricas, sociais, 

culturais e ambientais como elementos que o diferenciam dos demais espaços sociais. 

Portanto, entende-se que a formação continuada dos educadores das escolas do campo deve 

ser uma das estratégias de trabalho importantes a serem consideradas na consolidação da 

política pública de educação do campo no Estado.  

 

2.1.2 Os Cefapro 

 

O processo de implantação dos Cefapro se iniciou com a criação de três centros, 

localizados nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Diamantino, conforme o Decreto nº 

2.007/1997. Até o ano de 2008 esse número se ampliou para 15, conforme Decretos nº 

2.319/1998, nº 53/1999, nº 6.824/2005 e nº 9.072/2009. Estes centros estão distribuídos de 

forma estratégica para atender as demandas de formação nas diferentes regiões do Estado, são 

eles: Cefapro de Alta Floresta; Cefapro de Barra do Garças; Cefapro de Cáceres; Cefapro de 

Confresa; Cefapro de Cuiabá; Cefapro de Diamantino; Cefapro de Juara; Cefapro de Juína; 

Cefapro de Matupá; Cefapro de Rondonópolis; Cefapro de São Félix do Araguaia; Cefapro de 

Pontes e Lacerda; Cefapro de Primavera do Leste; Cefapro de Sinop e Cefapro de Tangará da 

Serra. Conforme se encontra no texto sobre a Política de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010), a definição das finalidades 

atribuídas aos Cefapro se deu num processo de construção que envolveu o amadurecimento 

por parte da Seduc, da política de formação, assim contribuindo para maior clareza quanto à 

sua função como “agente executor da política de formação continuada dos profissionais da 

educação básica” (MATO GROSSO, 2010, p. 14). 

O mapa a seguir traz a localização dos respectivos centros de formação por região.  
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Figura 1 - Localização dos Cefapro nas distintas regiões do Estado 

 

 

Fonte: Seduc-MT/Sufp 

 

Em que consiste a necessidade de regulamentar e legitimar o funcionamento dos 

Cefapro, em 2005 eles foram transformados em unidades administrativas da Seduc, com uma 

estrutura administrativa e pedagógica, conforme a Lei nº 8.405/2005. Portanto, está 

organizado de modo a articular e viabilizar a formação em uma concepção de trabalho em 

rede, atuando em locais próximos às escolas. No que tange às finalidades do trabalho que 

realiza, o parágrafo único do artigo 1º, da referida lei, versa o seguinte: “Os Centros têm por 

finalidade a formação continuada, o uso de novas tecnologias no processo ensino-

aprendizagem e a inclusão digital de profissionais da educação básica da rede pública estadual 

de ensino” (MATO GROSSO, 2005). De acordo com o texto Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010), aos Cefapro 

atribui-se a função de “desenvolver projetos de formação continuada para professores da rede 

pública de ensino, programas de formação de professores leigos e projetos pedagógicos para a 

qualificação dos profissionais da educação” (MATO GROSSO, 2010, p. 19).  

Mediante as finalidades atribuídas, algumas funções se referem ao cumprimento do 

papel dos Cefapro como agentes executores da política de formação. No entanto, destaco as 

que mais se aproximam da concepção de formação dos educadores do campo, a saber: 
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“diagnosticar necessidades, apoiar e propor ações formativas junto às escolas da rede pública 

de ensino”; “disseminar as políticas públicas nacionais e estaduais de formação inicial e 

continuada em todo o território mato-grossense” (MATO GROSSO, 2010, p. 22).  

No tocante às mudanças ocorridas nas finalidades do trabalho dos Cefapro durante o 

processo de implantação desta política, o texto da política de formação continuada da Seduc 

traz que 

 

Uma análise histórica da implantação e fortalecimento dos Cefapro leva à 

consideração de que, ao serem paulatinamente criados, também suas 

finalidades, expressas nos documentos legais, foram alteradas. Estas 

alterações não são, certamente equívoco do legislador, mas sim refletem 

amadurecimento das concepções da política de formação no debate coletivo 

e uma definição mais clara do papel desses Centros no contexto da execução, 

reconhecimento, avaliação e reelaboração desta mesma política. (MATO 

GROSSO, 2010, p. 19-20). 

 

A princípio, as ações formativas dos Cefapro eram voltadas para atender aos 

programas do MEC, como o projeto Eterno Aprendiz; Programas e Conferências via satélite 

da TV Escola; PCN em ação; Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Proformação); Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa), Programa 

Gestão da Aprendizagem (Gestar); ciclos de aprendizagem, entre outros; e se desenvolvia em 

forma de cursos de formação com os profissionais estáveis do quadro docente, alguns em 

parceria com UFMT. Portanto, vê-se que sempre coube aos Cefapro desenvolver os 

programas de formação em serviço. No texto Política de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010) encontra-se que “A 

responsabilidade da oferta de cursos de formação continuada em serviço apontada nos PAR 

estadual e municipais, tem sido dos Cefapro em vários programas já implantados; o trabalho 

deverá continuar sendo feito em parceria com as instituições de ensino superior, [...]” (MATO 

GROSSO, 2010, p. 34). Ainda sobre a formação continuada em serviço e a visão de formação 

continuada da Seduc o texto traz a seguinte redação: 

 

Em se tratando da formação continuada em serviço, é particularmente no dia 

a dia da escola que os profissionais devem ter oportunidade de refletir sobre 

sua ação educativa, promover sua atualização e aprofundar seus 

conhecimentos. Portanto, a formação continuada não limita-se à participação 

desses profissionais em cursos e palestras esporádicas sem vínculos com o 

projeto político pedagógico da escola, mas deve significar seu envolvimento 

em estudos contínuos e sistemáticos, seja através de programas 

especialmente organizados pelas instituições de Ensino Superior e/ou 
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Secretarias de Educação, ou aquelas definidas no próprio contexto da 

unidade escolar. (MATO GROSSO, 2010, p. 17). 

  

No tocante à formação continuada em serviço para o desenvolvimento profissional 

docente e, consequentemente, para a mudança de concepção da formação, Imbernón (2010) 

acentua que na formação continuada de professores deve ser dado maior enfoque na 

aprendizagem do professor e menos no ensino dos mesmos. Na visão do autor isto significa 

dizer que a formação continuada de professores deve ser um espaço de inovações em que os 

professores possam desenvolver seu processo formativo com autonomia, fazendo uso da 

prática teórica mais que da teoria e prática. Ou seja, tornar os conhecimentos da docência em 

objeto do conhecimento. Para tanto, eles precisam levar em conta os contextos em que se dão 

as práticas formativas e compreender que a formação continuada coletiva deve ser intrínseca à 

formação. O autor enfatiza que os professores somente se tornarão protagonistas neste 

processo se os formadores e as políticas de formação deixarem de ver a formação como 

espaço de atualização, adquirindo uma visão diferente do que ela deve ser e do que deve ser o 

papel do formador. É possível uma melhor compreensão das palavras do autor, quando ele 

diz, 

 

Isto significa abandonar o conceito obsoleto de que a formação é atualização 

científica, didática e psicopedagógica dos professores e substituí-lo pela 

crença de que a formação deve ajudar a descobrir a teoria, organizá-la, 

fundamentá-la, revisá-la e construí-la. [...]. O formador auxilia a refletir 

sobre situações práticas e a pensar sobre o que se faz durante tais situações, 

incluindo-se, nesse processo, a deliberação sobre o valor ético das situações, 

sobre seu sentido e sobre a construção deste, analisando-se, para isso, o 

sentido da educação e submentendo-o à revisão crítica. (IMBERNÓN, 2010, 

p. 95). 

 

As considerações de Imbernón (2010) nos ajudam a entender que o que deve mudar é 

o contexto em que o professor atua, para que haja mudanças na concepção que ele possui 

acerca da formação continuada de professores.  

De acordo com o texto da formação continuada da Seduc, Mato Grosso (2010), as 

ações dos Cefapro estão centradas em seis eixos norteadores de seu trabalho, que são os 

seguintes: “Organização Curricular por Ciclo de Formação Humana; alfabetização; Ensino 

Fundamental de Nove Anos; Ensino da Matemática e Língua Portuguesa e o Uso de Novas 

Tecnologias”. Também “ajudam no desenvolvimento de estudos, cursos, projetos de pesquisa 

referentes à prática docente, aplicação de pesquisas, seminários, oficinas metodológicas, 

grupos de trabalho, jornadas, projetos de inovação/experimentação”, [...] (MATO GROSSO, 
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2010, p. 21). A equipe gestora dos Cefapro é formada por um diretor, um secretário e um 

coordenador pedagógico das ações formativas. Cada Cefapro possui um quadro de 

professores que é composto por professores efetivos da rede, selecionados em um processo 

seletivo. De 2008 a 2015 o trabalho destes profissionais, de acordo com as funções do 

Cefapro, esteve organizado com ênfase em atender às três áreas do conhecimento: 

Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e a área das diversidades 

da educação básica nas suas especificidades e modalidades de ensino: alfabetização, 

tecnologias educacionais, educação do campo, educação escolar indígena, educação de jovens 

e adultos, educação especial, educação étnico-racial e educação quilombola, com ênfase nas 

áreas de Linguagens, Matemática e Alfabetização, para as quais há um número maior de 

profissionais. 

A partir do ano de 2016, a Sufp passou a considerar, para a implantação desta 

política, somente as áreas de Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Matemática e Alfabetização. Os professores formadores, que atuavam nas especificidades e 

diversidades das modalidades educacionais, foram integrados às equipes das demais áreas, 

conforme a área de formação do professor. Significa dizer, que nos Cefapro não há mais os 

professores formadores que trabalhavam com a questão étnico-racial, nem os formadores da 

educação do campo, da educação de jovens e adultos, da educação escolar indígena, da 

educação especial e os formadores das tecnologias educacionais. 

O perfil do professor formador deve atender aos pressupostos da política de 

formação continuada de Mato Grosso. Neste sentido, o texto Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010) traz que o professor 

formador precisa ser investigativo, “produtor de conhecimentos sobre a educação” e ser 

referência para os profissionais da escola como apoio “técnico-metodológico” (MATO 

GROSSO, 2010, p. 22). “Deve ter domínio de área do saber que orienta, domínio da área 

pedagógica, conhecimento das teorias de formação continuada, autonomia intelectual, social e 

moral e consciência da dimensão política da educação. Deve ainda ser reflexivo sobre sua 

prática, [...]” (MATO GROSSO, 2010, p. 22). Consta, ainda, que o papel do formador do 

Cefapro não deve ser de aplicar modelos previamente elaborados, mas de promover espaços 

de reflexão com perspectiva de inovação e ser um colaborador na elaboração de diagnósticos.  

No tocante ao trabalho da Sufp, esta, enquanto departamento concebido como uma 

instância de representação da Seduc frente aos programas de formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação básica, fortalece o trabalho dos Cefapro e coordena as ações, 
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direcionando as demandas mais específicas da formação dos profissionais. Possui uma equipe 

de trabalho que subsidia e acompanha as ações dos Cefapro, diagnosticando as necessidades 

formativas a partir das quais são construídos os planos de formação que são desenvolvidos no 

sentido de orientar e formar as equipes dos Cefapro.  

Em relação às demandas mais específicas da formação dos profissionais, a partir de 

2008, os Cefapro, conforme o texto Política de Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso (2010), “assumiram também a articulação programática da 

formação inicial para os professores não habilitados que atuam na rede pública de ensino” 

(MATO GROSSO, 2010, p. 21). O texto traz que a atuação deles na concepção de trabalho 

em rede que se dá “a partir de concepções gerais e planos locais de trabalho, articulam e 

viabilizam a formação continuada de forma descentralizada e por isto estão situados em locais 

mais próximos do ambiente de trabalho dos profissionais” (MATO GROSSO, 2010, p. 20). 

A Figura 2 traz a concepção de trabalho em rede da proposta de formação continuada 

e destaca os Cefapro como elementos fortalecedores de uma política integrada de formação, 

espaços da formação em rede onde os Cefapro possuem um papel estratégico na constituição 

de uma rede estadual de formação dos profissionais da educação básica em Mato Grosso. 
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Figura 2 - Representação do trabalho em rede na concepção da formação continuada de Mato 

Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso 

(MATO GROSSO, 2010, p. 20) 

 

É importante ressaltar que as funções dos Cefapro se definem conforme as demandas 

formativas consideradas prioritárias no contexto da política de formação, expressamente 

influenciadas pelas avaliações externas. Encontra-se, também, no texto Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010), que, no início do 

processo de implantação dos Cefapro, o foco da formação era o “ensino fundamental (Escolas 

Organizadas em Ciclo de Formação Humana – 1º, 2º e 3º ciclos) e, gradativamente, estão 

estendendo o atendimento para o ensino médio e demais modalidades” (MATO GROSSO, 

2010, p. 21). Na sequência o texto traz uma ideia de que isto está relacionado com as 

mudanças ocorridas no contexto das políticas do Estado, em razão das reformas educativas 

para atender as demandas da política nacional.  “Atualmente os Cefapro estão concentrados 

na busca de constituírem-se como centros de referência de formação continuada para os 

profissionais da educação no Estado, configurando-se em polos irradiadores das políticas, dos 
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programas e diretrizes há tanto tempo debatidos e propostos pelos setores educacionais” 

(MATO GROSSO, 2010, p. 21).  

Houve, portanto, uma intensificação dos programas de formação voltados para a 

implantação dos ciclos de aprendizagem, que tinha como principal objetivo acabar com a 

reprovação no ensino dos 1º aos 4º anos do Ensino Fundamental. Nesse período verifica-se 

que houve, também, uma ampliação da política de formação continuada, pois, além dos 

programas de formação que são demandas da política nacional implementada pela Seduc, os 

Cefapro passaram a desenvolver o Projeto Sala de Professor, sobre o qual falaremos adiante.  

Nesse contexto, a formação continuada realizada por meio do Projeto Sala de 

Professor recebeu normas e diretrizes próprias definidas pela Seduc, por ser um projeto 

pensado como um mecanismo de desenvolvimento da política de formação continuada do 

Estado. Porém, a ele foram vinculados os programas e os projetos de formação desenvolvidos 

pelo MEC. Nessa compreensão, Maximo e Nogueira (2009) dizem que “Programas e projetos 

específicos de formação continuada, como Salto para o Futuro e Parâmetros Curriculares 

Nacionais em Ação (PCN em Ação) deveriam servir de subsídios aos demais programas da 

educação básica no Projeto Sala de Professor” (MAXIMO; NOGUEIRA, 2009, p. 91). Os 

autores acentuam, ainda, que se acreditava que a formação continuada, desenvolvida por meio 

do Projeto Sala de Professor, proporcionaria autonomia às escolas e as ações formativas 

seriam descentralizadas do órgão central na medida em que a relação dos Cefapro com as 

mesmas se dessem de forma mais direta, assim a articulação das ações aconteceria por 

intermédio do projeto.  

Mediante o exposto é possível entender a conjuntura em que se encontra a formação 

continuada em Mato Grosso e, no contexto, o trabalho dos Cefapro que, além do Projeto Sala 

de Educador, também são responsáveis pelo desenvolvimento de outros projetos e programas 

de formação, como: Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), Ensino Médio 

Integrado à Formação Profissional (EMIEP), Ensino Médio Inovador (EMI); Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PENAIC); Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino 

Médio; Ensino Médio Noturno; Mais Educação e Olimpíada da Língua Portuguesa. De 

acordo com o texto Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de 

Mato Grosso (2010), “Os Cefapro se definem, portanto, como importantes articuladores da 

formação inicial e continuada nas redes públicas de ensino, [...]” (MATO GROSSO, 2010, p. 

22). Entende-se que um dos maiores desafios para os Cefapro tem sido assumir a articulação 
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da formação inicial dos professores da rede pública que ainda não são habilitados, e atuar 

diretamente nela em parceria com as universidades.  

Vê-se, portanto, que o Projeto Sala de Professor passou a ser o condutor da formação 

continuada, por meio do qual os Cefapro deveriam desenvolver as ações formativas 

articulados com a Sufp e com as escolas fazendo a mediação. Conforme Maximo e Nogueira 

(2009), o Projeto Sala de Professor foi concebido como um espaço de formação e 

autoformação dos professores a ser desenvolvido no interior da escola, deslocando a formação 

do órgão central para o espaço da mesma. Aos Cefapro ficou a função de mediar o processo, 

de forma articulada com a escola. Organizar e promover as ações formativas no interior da 

mesma, intermediando o desenvolvimento do Projeto Sala de Educador. Para tanto, ele 

intervém, propõe ações formativas, avalia e faz o acompanhamento sistemático. Os Cefapro 

planejam e realizam as ações de formação a partir das necessidades formativas das escolas, 

elaboradas pelo coletivo de profissionais na construção do projeto. A seguir daremos ênfase 

ao Projeto Sala de Professor, de modo a elucidar questões relevantes da implantação da 

política de formação continuada no Estado, que contribuirão para as análises que se pretende. 

 

 2.1.3 Projeto Sala do Professor  

 

O projeto de formação continuada criado em 2003 e denominado, inicialmente, 

Projeto Sala de Professor, possibilitou uma dinâmica diferente à formação continuada dos 

profissionais da educação básica de Mato Grosso. Fez com que as formações, que antes eram 

centralizadas nos Cefapro, fossem direcionadas para o interior das escolas e operacionalizadas 

num trabalho de parceria entre Seduc/Cefapro/escolas.  De acordo com Maximo e Nogueira 

(2009), o Projeto Sala de Professor foi concebido pela SDF para ser desenvolvido nas escolas 

com o objetivo de torná-las um espaço de “transformações educativas permanentes” 

(MAXIMO; NOGUEIRA, 2009, p. 83). Pensado nessa concepção, o Projeto Sala de Professor 

fazia parte do Programa de Formação Continuada elaborado pela SDF, em 2003, no qual a 

formação continuada foi concebida para ser [...] “um meio de aprendizagem permanente, 

processual e legitimada a partir da ação profissional e do desenvolvimento dinâmico de 

atividades significativas e contínuas” (MAXIMO; NOGUEIRA, 2009, p. 83). Nessa visão 

formativa, a escola é concebida como um dos espaços educativos capazes de promover 

mudanças e de efetivar a autonomia escolar por meio do processo formativo. Segundo os 

autores, o Projeto Sala de Professor foi pensado na perspectiva da formação contínua, com o 
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objetivo de inserir o professor no processo de formação permanente no ambiente de trabalho e 

para superar a descontinuidade das ações provocadas pelas políticas de governo. 

Os autores enfatizam outros elementos que fundamentam a criação do Projeto Sala 

de Professor. Referem-se ao entendimento da formação continuada como um processo de 

aprendizagem e da autoformação do professor, e como uma ação ativa que deve ocorrer no 

contexto profissional. Tal concepção formativa, segundo eles, exclui os cursos pontuais e 

esporádicos, as práticas isoladas e distantes da realidade e da proposta da escola. Com isto, 

acentuam outras mudanças ocorridas na concepção de formação continuada a partir do Projeto 

Sala de Professor, que constituem as normas e diretrizes do mesmo e se encontram, também, 

no texto da Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato 

Grosso (2010). Tais mudanças consistem em que o desenvolvimento do Projeto Sala de 

Educador deve acontecer na escola e cabe a ela, ao coletivo de profissionais e aos Cefapro a 

responsabilidade pela realização da formação. Tais proposituras nos levam a entender que as 

ações de formação deixariam de serem pensadas, elaboradas e realizadas nos Cefapro pelos 

formadores, como era comum acontecer. Também, elas não partiriam mais somente dos 

programas do MEC, que vêm prontas para serem aplicadas. Entendia-se que, assim, o 

ensino/aprendizagem nas ações de formação ganharia maior centralidade e o educando 

passaria a ser o foco principal do processo formativo dos professores. Nesta concepção, 

compreende-se que as ações formativas seriam elaboradas a partir da realidade da escola, do 

contexto das vivências pedagógicas, dos problemas diagnosticados no ensino/aprendizagem 

com os estudantes. De acordo com Maximo e Nogueira (2009) e com o texto Política de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010), a 

formação continuada deve ser compreendida como um processo contínuo e permanente, 

desenvolvido na e pela escola, com base na experiência profissional docente.  

Como vimos, a formação continuada e o Projeto Sala de Professor foram concebidos, 

em sua gênese, como um espaço de formação dos professores. A princípio a formação era 

realizada somente com os profissionais que exerciam a função de professor. Contudo, na 

medida em que o Projeto Sala de Professor foi se materializando e os profissionais que 

exercem outras funções na escola foram aderindo à participação, fortaleceu-se o debate no 

sentido de serem reconhecidos também como profissionais da educação básica na formação 

continuada, com direito ao desenvolvimento profissional. Isto alterou o contexto e a 

concepção da formação. O texto Política de Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso (2010) traz os fatores que contribuíram para tal mudança.  
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Este espaço de formação foi ganhando corpo ao longo dos anos com a 

participação dos profissionais que atuam nas escolas, levando-nos a repensar 

esse espaço formativo não mais como do “professor”, mas como de todo 

aquele que trabalha na escola, o que foi ratificado em 2009 com a publicação 

da Lei 12.014, que reconhece os funcionários de escolas, habilitados como 

profissionais da educação. (MATO GOSSO, 2010, p. 23). 

 

Nas orientações do Parecer Orientativo nº 01/2011, para o desenvolvimento da 

formação continuada, o Projeto Sala de Professor passou a ser denominado Projeto Sala de 

Educador e teve as finalidades e atribuições ampliadas para atender as necessidades 

formativas dos funcionários. Conforme o texto Política de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (2010),  

 

Os funcionários assumem, então, o papel de educadores do coletivo da 

escola e precisam construir a sua nova identidade profissional. Devem ser 

protagonistas da sua própria formação inicial e continuada, tanto quanto os 

professores e esta formação passa a ser um dos principais aspectos da 

valorização profissional. (MATO GROSSO, 2010, p. 18).  

 

Esta propositura produz a ideia de que o principal objetivo do Projeto Sala de 

Educador é o de fortalecer a escola como espaço formativo para superar as fragilidades e 

construir aprendizagens.  Para tanto, a formação precisa se dar de modo a criar espaços para a 

reflexão, a inovação e a pesquisa colaborativa. É importante ressaltar que os funcionários 

possuem um papel fundamental neste processo, atuando em parceria com os professores. 

Entende-se que o Projeto Sala de Educador, por ser o elemento central da política de 

formação continuada da Seduc/MT, possui foco na aprendizagem dos estudantes por meio da 

intervenção pedagógica. Dessa forma, a avaliação diagnóstica se constitui no fio condutor de 

seu desenvolvimento na escola. O texto Política de Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso (2010) traz uma compreensão de que ele se articula com o 

projeto político pedagógico da escola numa dimensão política, pedagógica e formativa, que 

põe em prática as trocas de experiências, a reflexão sobre a prática, o estudo e as ações 

coletivas, articulando-os com a metodologia e a prática investigativa. Um exercício que 

ocorre na perspectiva da pesquisa colaborativa da realidade para uma elaboração teórica de 

novos saberes em sala de aula.  

Para que o Projeto Sala de Educador se materialize na escola, no início de cada ano 

letivo a Sufp elabora um Parecer Orientativo, normatizando o seu desenvolvimento com 

critérios e diretrizes de elaboração e execução. Define o papel dos Cefapro e das escolas 

durante o processo, de modo a ficar clara a função de ambos na formação dos profissionais. 
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Os elementos que constituem tais diretrizes e critérios nos possibilitam dizer que o ponto de 

partida para o exercício da formação continuada na escola é o diagnóstico sistemático das 

aprendizagens dos estudantes feito por ela, pois, é ele que indica as necessidades formativas 

do coletivo de educadores. Os Cefapro, em diálogo com as escolas, elaboram um plano de 

trabalho com base nas necessidades formativas apresentadas no projeto, realizam as ações de 

formação e fazem o acompanhamento, a orientação e as intervenções pedagógicas 

necessárias.  

Além destes aspectos, o desenvolvimento do Projeto Sala de Educador se dá a partir 

de um cronograma que segue as orientações da Sufp pelos Pareceres Orientativos que definem 

carga horária, tempo de realização, objetivos metodologia e avaliação. Para tanto, os gestores 

e os coordenadores das escolas, bem como os professores formadores dos Cefapro 

desempenham papéis específicos durante todo o processo. Os estudos acontecem durante o 

tempo da hora atividade dos professores, com temas previamente pensados e elaborados 

conforme as orientações do parecer da Sufp. Pode-se dizer que, de acordo com as diretrizes e 

os critérios de realização do Projeto Sala de Educador, em alguns aspectos as escolas e os 

Cefapro atuam no processo formativo dos profissionais com uma relativa autonomia. Em 

outros os documentos de orientação são prescritivos, como se vê no Parecer Orientativo/2013 

da Sufp/Seduc,  

 

Portanto, a equipe do Cefapro e as escolas ao elaborarem o Projeto, devem 

incentivar os profissionais das unidades escolares a refletirem sobre as suas 

práticas, seus contextos, suas realidades, identificando os desafios. Para isso 

devem considerar o diagnóstico elaborado pelo coletivo da escola, os 

indicadores do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio), Provinha Brasil e Siga (Sistema 

Integrado de Gestão da Aprendizagem). (MATO GROSSO, 2013). 

 

Em outro parágrafo, referente à função da escola na elaboração do Projeto Sala de 

Educador, encontra-se a seguinte orientação: 

 

A escola construirá o seu Projeto Sala de Educador indicando as 

necessidades de formação, seja coletiva, com professores e funcionários, seja 

específica, das áreas de conhecimento e atuação. As estratégias de 

desenvolvimento dos estudos serão definidas com os profissionais da 

unidade escolar (professores e funcionários), com possíveis ações de 

intervenção pedagógica que possam e devam ser reorganizadas no decorrer 

do processo, de acordo com os novos desafios que se apresentarem. (MATO 

GROSSO, 2013, grifo dos autores). 
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Compreende-se, portanto, que o Projeto Sala de Educador foi instituído nas escolas 

com o objetivo de fortalecê-las e torná-las um espaço onde os profissionais possam se 

desenvolver profissionalmente, num processo formativo que articula conhecimentos teóricos e 

práticos, reflexão e ação. Entende-se, também, que as aprendizagens a serem construídas 

neste processo devem ser significativas, no sentido de os profissionais se tornarem sujeitos 

como profissionais e como pessoas. No entanto, a função dialógica na produção do 

conhecimento perde o significado na construção das aprendizagens quando a concepção de 

conhecimento, em que são construídas, não leva de fato a esta autonomia. Portanto, não 

provocam as mudanças necessárias possíveis de romper com as práticas da concepção 

hegemônica que predomina nos sistemas de ensino. 

Um olhar criterioso para a história da educação no Estado de Mato Grosso nos 

mostra que, apesar do contexto histórico político em que esta política de formação foi gestada 

e da concepção que a sustenta, se materializaram mudanças importantes no sentido do direito 

de os profissionais da educação básica terem acesso aos processos formativos organizados e 

sistematizados. Foram criados espaços de formação, como já mencionamos, a Sufp, o Cefapro 

e o Projeto Sala de Educador, e houve a institucionalização de uma política pública de 

formação que possibilitou habilitar os profissionais que já exerciam a docência sem ter a 

formação exigida para o ingresso na carreira.  

Contudo, vale ressaltar que os propósitos da formação do Projeto Sala de Educador 

se mantiveram numa concepção de educação que funciona para atender aos interesses do 

mercado. Os mecanismos que operam essa prática estão presentes tanto nos documentos que 

orientam a formação quanto nos que orientam o ensino na escola. Compreendo que trazer tais 

questões para um debate, num momento histórico em que a política educacional do Estado 

parece ser influenciada pelas mudanças de governo, nos faz sentir desafiados pelas incertezas. 

No ano de 2016 a forma de organizar a formação na escola mudou o conceito do 

Projeto Sala de Educador. Não se sabe ao certo, se o que alterou foi o conceito de formação 

continuada ou somente a forma de aplicar os mecanismos de controle para obter, com muito 

mais visibilidade e eficiência, os resultados de uma política de formação alinhada com as 

políticas de mercado. Pode-se considerar que, em 2016, se configurou um cenário em que o 

retrocesso ficou evidente.  A partir da mudança de governo para o exercício de 2015 a 2018, 

foi dada uma configuração para o Projeto Sala de Educador que, na nossa concepção, 

caracteriza ainda mais o compromisso da política de educação do Estado com os interesses do 

capital. Nesse sentido, os documentos que orientam as ações dos Cefapro e das escolas na 
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condução das atividades de formação continuada dos profissionais da educação trazem os 

elementos que reforçam tal ideia. 

A este respeito temos que a Portaria nº 161/2016, da Seduc/MT, substitui o Projeto 

Sala de Educador pelo “Núcleo de Desenvolvimento Profissional na Escola (NDPE)”. Nesta 

reorganização, a formação continuada dos profissionais técnicos e apoio administrativo 

educacional possui projeto próprio, sendo realizado por meio do “Projeto de Formação 

Continuada dos Profissionais Técnicos e Apoio Administrativos Educacionais 

(PROFTAAE)”, e a formação dos professores, pelo “Projeto de Estudos e Intervenção 

Pedagógica (PEIP)”. No que tange às finalidades deste núcleo e a abrangência dos estudos 

nessa forma de organizá-lo na escola, no parágrafo primeiro do artigo 3º desta Portaria fica 

definido que, 

 

O [...] NDPE é uma célula escolar dinâmica cuja finalidade é o 

desenvolvimento de estudos formativos, pesquisas, projetos de intervenção 

pedagógica, projetos socioeducativos ou culturais de caráter educativo a 

serem previstos na Política de Formação e Desenvolvimento Profissional dos 

Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e contemplados 

no Projeto Político Pedagógico da Escola, ou articulados pela SEDUC-MT e 

MEC (União). (MATO GROSSO, 2016). 

 

Nessa propositura, o parágrafo 2º deixa claro que a aprendizagem e o 

desenvolvimento profissional do professor estão vinculados à avaliação diagnóstica das 

aprendizagens dos educandos e ao desempenho destes nos conteúdos, com foco na 

intervenção pedagógica. Vê-se que o planejamento das ações pedagógicas tem, como ponto 

de partida para a aprendizagem na escola, as avaliações diagnósticas internas e externas com 

foco nos resultados finais, para subsidiar o monitoramento e a reformulação de políticas 

educacionais por parte dos gestores públicos, conforme diz o anexo único: “[...] orientamos 

que no momento de elaboração do PEIP, os profissionais da Escola façam um estudo 

criterioso sobre os resultados das avaliações externas e internas que são indicativos sobre a 

proficiência dos estudantes, [...]” (MATO GROSSO, 2016). No parágrafo seguinte é 

enfatizada a parceria da Seduc com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

(CAEd), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para realizar a avaliação 

diagnóstica do ensino público do Estado. 

Mediante o exposto, evidencia-se que, na formação docente, o que está entendido 

como aprendizagem do professor é sua capacidade e competência para aplicar os conteúdos e 

para intervir na aprendizagem dos educandos no sentido de melhorar seu desempenho para 

alcançar as metas de aprovação esperadas. Esta prática reforça uma concepção de formação 
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de professores, em que o desenvolvimento profissional docente se reduz ao treino dos 

domínios das competências que os professores precisam adquirir para aplicar os conteúdos 

que os estudantes devem apreender para desenvolver bem suas habilidades no mundo do 

trabalho. Esta lógica revela o que Arroyo (2010) diz ser o paradoxo da profissão docente. 

Segundo ele, o ensino é feito com foco nos conteúdos ou com foco nos estudantes. Um 

verdadeiro treino nos domínios das competências, com objetivos de apresentar resultados 

quantitativos satisfatórios para consolidar uma política que tem, como propósito, o controle 

do ensino por um sistema produtivo que, enquanto produz as relações de produção capitalista, 

reproduz as condições sociais que mantêm sua reprodução. 

 Até aqui fizemos um histórico do processo de constituição do Projeto Sala de 

Educador, considerado o elemento central da política de formação continuada dos 

profissionais da educação básica de Mato Grosso. Não tivemos a pretensão de historicizar, 

sim, de demarcar os aspectos importantes para as análises a que se pretende nesta pesquisa.  

 

2.2 O CEFAPRO DE RONDONÓPOLIS E A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS  

      EDUCADORES DAS ESCOLAS DO CAMPO  

 

Para elaborar a ideia que constituiu o tema desta pesquisa tomou-se, como ponto de 

partida, o trabalho realizando pelo Cefapro com a formação continuada nas 13 escolas 

estaduais do campo que fazem parte do polo de formação de Rondonópolis. O trabalho 

permitiu maior conhecimento sobre a realidade do ensino no campo, que possibilitou 

contextualizá-la e apontar a necessidade de verificar se a política de formação continuada da 

Seduc contribui para o desenvolvimento da educação do campo no Estado. Por meio do 

compartilhamento de experiências pôde-se fazer indagações que levaram a problematizar a 

formação dos educadores do campo e, no contexto, questionar a forma de implantação das 

políticas educacionais do Estado. Todavia, a percepção dos problemas vividos no cotidiano 

destas escolas e as contradições que os educadores vivenciam na relação com o Estado, 

despertaram para a necessidade de uma investigação criteriosa da realidade da formação dos 

educadores do campo no Cefapro de Rondonópolis. É relevante destacar que a formação de 

profissionais para exercer a docência no campo possui respaldo legal nas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, na Resolução nº 01/2002 

CNE/CEB, na Resolução nº 03/2013 CEE/MT e no Decreto nº 7.352/2010 do MEC.  
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A formação continuada dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, como 

já foi mencionado, é desenvolvida pelos Cefapro que estão organizados em polos de formação 

localizados nas diferentes regiões do Estado. Esta dinâmica de organização facilitou o 

trabalho dos Cefapro junto às escolas, descentralizou as ações e fez com que o órgão executor 

da formação ficasse mais próximo das unidades escolares. O polo de formação de 

Rondonópolis fica na região Sul e abrange 14 municípios: Rondonópolis, Jaciara, Pedra Preta, 

Itiquira, Juscimeira, Guiratinga, Tesouro, São José do Povo, Alto Araguaia, Dom Aquino, 

Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha e São Pedro da Cipa. Atende 82 escolas da rede 

estadual de ensino, localizadas nestes municípios, fazendo um trabalho de orientação, 

acompanhamento e intervenção pedagógica. As ações do Cefapro estão voltadas para atender 

as demandas apresentadas pelas escolas, conforme os Pareceres Orientativos que orientam o 

desenvolvimento do Projeto Sala de Educador na escola, expedido pela Sufp/Seduc no início 

de cada ano letivo.  

No mapa a seguir podemos localizar a região Sul de Mato Grosso e os municípios 

que compõem o Cefapro de Rondonópolis. 
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Figura 3 - Municípios que compõem o Polo de Formação Continuada da Região Sul/MT, 

Cefapro de Rondonópolis 

 

 

Elaboração: Antônio Latorraca Netto (2017). 

 

Dentre as 82 escolas do polo de Rondonópolis, 13 ficam no campo, nos seguintes 

distritos e assentamento: distrito de Entre Rios, município de Dom Aquino; distrito de Celma, 

município de Jaciara; distrito de Vale Rico, município de Guiratinga; distrito de Batuvi, 

município de Tesouro; distritos de Nova Galiléia e Boa Vista, município de Rondonópolis; 

distrito de Ouro Branco, município de Itiquira; distrito de Buriti, município de Alto Araguaia; 

distritos de Santa Elvira, Irenópolis, Fátima de São Lourenço e Placa de Santo Antônio 

município de Juscimeira; assentamento Márcio Pereira, município de São José do Povo. A 

escola do campo mais próxima do Cefapro fica a 40 km e a mais distante a 300 km. Em se 

tratando da relação das escolas com a história de ocupação da terra, somente a escola 

Wellington Flaviano Coelho, que fica no assentamento, possui vínculo com o processo de 

ocupação da terra pelo MST e nasceu desse processo de luta. As demais, que ficam nos 

distritos, possuem raízes no histórico processo de povoamento das cidades da região Sul do 
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Estado. Portanto, não foram criadas no contexto histórico dos projetos de assentamento, mas 

de ocupação da terra durante o processo de povoamento destas cidades. Hoje, os distritos 

onde elas se localizam são cercados de grandes e pequenas cidades que cresceram com o 

desenvolvimento do capital agrário na região, por vias da mecanização do campo. Mas, o 

contexto sociocultural e econômico que envolve as escolas localizadas nos distritos não é 

somente urbano.  

Encontra-se, nos Projetos Sala de Educador das escolas pesquisadas, uma pequena 

descrição do contexto sociocultural e econômico, caracterizando a população atendida e 

contextualizando o espaço social que as caracteriza como escolas do campo. O contexto é 

característico de grandes e pequenas propriedades. Também de assentamentos, 

acampamentos, agrovilas, comunidades de pescadores e indústrias canavieiras. 

De acordo com os registros encontrados nos Projetos Sala de Educador, os estudantes 

das referidas escolas são oriundos das fazendas, das indústrias canavieiras, das agrovilas, dos 

assentamentos e acampamentos, dos sítios e das comunidades de pescadores que se localizam 

nas suas proximidades. São também os filhos dos trabalhadores do comércio, do transporte 

rodoviário e, mesmo, de proprietários de terras que residem nas comunidades onde se 

localizam as escolas. Caldart (2004) nos diz que são os sujeitos do campo que constituem a 

identidade da educação do campo. Nesta compreensão, o Decreto nº 7.352/2010, que dispõe 

sobre a política nacional de educação do campo, define quem são estes sujeitos, trazendo no 

artigo 1º, parágrafo 1°, que as populações do campo são,  

 

[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 

ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 

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). 

 

É importante destacar que, referente ao conceito de educação do campo e ao 

reconhecimento da escola do campo no estado de Mato Grosso, a Resolução Normativa nº 

03/2013, que dispõe sobre a oferta da educação do campo no Estado, traz esta definição de 

povos do campo no artigo 1° e estabelece, no parágrafo 1º, inciso II do mesmo artigo, o que se 

entende como escola do campo. Portanto, nesta Resolução, escola do campo é uma “unidade 

educativa situada em área rural, assim caracterizada por dados da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou aquela situada em área urbana, e que atenda 

predominantemente populações do campo” (MATO GROSSO, 2013). No contexto, temos 
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que a Resolução nº 7.352/2010 também traz esta compreensão sobre a escola do campo e a 

Resolução nº 01/2002, que estabelece as Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, dispõe no artigo 1º, parágrafo único, que “A identidade da 

escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade”, 

(BRASIL, 2002). Considero relevante situar-nos a respeito das questões que caracterizam o 

contexto social das escolas do campo às quais nos referimos, para demarcar uma realidade 

específica em que o Cefapro de Rondonópolis atua no atendimento da formação continuada 

no campo. 

Posto isto, importa dizer que o atendimento feito pelo Cefapro de Rondonópolis, por 

via do Projeto Sala de Educador, nas 82 escolas do polo de formação, é realizado pelos 

professores formadores e a equipe gestora, mediante um planejamento coletivo, o Plano 

Político de Desenvolvimento do Cefapro (PPDC). Este plano é debatido e elaborado a partir 

das necessidades formativas das escolas. Com base nas demandas formativas previstas no 

PPDC, cada formador elabora um plano de trabalho para fazer o acompanhamento do Projeto 

Sala de Educador nas escolas em que ele acompanha. No plano o formador prevê ações a 

serem realizadas também nas demais escolas, conforme sua área de atuação, conforme as 

demandas formativas apresentadas pelos demais formadores. No tocante ao trabalho do 

professor formador da educação do campo, como seu trabalho é todo voltado para as escolas 

do campo, o planejamento é direcionado, uma parte, para atender as demandas do Projeto Sala 

de Educador de acordo com o que preveem os Orientativos da Sufp, e outra, para a formação 

específica dos educadores com base nas Resoluções que normatizam a educação do campo. 

No que se refere ao tratamento específico à educação do campo pelos Cefapro, na 

formação continuada dos profissionais que atuam nas escolas do campo, está relacionado com 

o trabalho da Geec para a implantação da educação do campo no Estado. Pode-se dizer que, 

nos Cefapro, teve início em 2009 com o processo seletivo de 2008 que possibilitou a entrada 

de um professor formador da educação do campo na equipe de formadores, com vistas a atuar 

diretamente neste atendimento junto às escolas do campo. Compreende-se que o trabalho do 

professor formador da educação do campo, que atua nos Cefapro, deve contribuir para a 

formação de uma consciência crítica do papel social dos educadores no exercício da docência. 

Deve ajudá-los a ter clareza que o principal objetivo do trabalho do educador do campo deve 

ser com o desenvolvimento da aprendizagem em todas as dimensões da vida humana. Para 

tanto, ele precisa entender o trabalho pedagógico e o processo educativo escolar na 
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perspectiva educativa que Gramsci (1982) defende, quando diz que a aprendizagem dos 

conteúdos não pode se dar separada da aprendizagem da vida.  

O professor formador da educação do campo que atua no Cefapro enfrenta os 

desafios da contraditoriedade em seu trabalho. Ao mesmo tempo ele precisa ter uma visão 

crítica da realidade e atuar numa dimensão formativa que leva os educadores a se tornarem 

sujeitos no processo de ensino/aprendizagem e na produção do conhecimento. O trabalho que 

ele desenvolve deve seguir pela lógica e dinâmica na qual o Projeto Sala de Educador está 

organizado. Atender às normas e orientações da Sufp e pôr em prática uma formação que se 

materializa pelos mecanismos gerados da concepção hegemônica e produtivista de sociedade 

que o capital exerce sobre a educação.  

Os encaminhamentos da Geec para um trabalho nas escolas do campo são feitos de 

acordo com a concepção de formação de educadores do campo da Resolução Normativa nº 

03/2013, que estabelece normas e princípios para a implantação da política de educação do 

campo na Seduc. Portanto, constituem-se de elementos que contrapõem a visão de formação 

da política de formação continuada de Mato Grosso. Consiste em que o formador da educação 

do campo, na função de fortalecer a escola como espaço da formação continuada, deve 

orientar a construção de um novo currículo a partir do que preconizam as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, por meio da reformulação do 

PPP das unidades escolares; dar centralidade à especificidade da Educação do Campo em seu 

trabalho; propor, criar e partilhar materiais didáticos localmente apropriados e acompanhar 

sua aplicabilidade; fomentar o ensino pela pesquisa como princípio pedagógico e educativo e 

incentivar a produção teórica das experiências inovadoras desenvolvidas nas escolas. Como se 

vê, busca-se, por meio da formação continuada, produzir os elementos que possibilitam mudar 

a visão educativa nas escolas do campo para uma perspectiva que permite a consolidação da 

política de educação do campo e, com isto, a concepção de formação de educadores do campo 

que atuam em escolas. 

Nesta concepção, a Resolução nº 01/2002 traz que a formação de professores deve 

ter como componentes, dentre outros, “estudos a respeito da diversidade” e “propostas 

pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de 

interação e transformação, [...]” (BRASIL, 2002, p. 3). Portanto, pode-se dizer que a 

formação específica para os educadores do campo deve dar uma resposta à problemática da 

função social da escola no que diz respeito às questões do campo, e que os Cefapro poderão 

contribuir com esta tarefa. Tendo em vista o que já mencionamos anteriormente que, de 
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acordo com as finalidades da formação continuada dos profissionais da educação básica de 

Mato Grosso, uma das funções dos Cefapro é ajudar a escola a promover mudanças no 

currículo, no ensino e na postura dos profissionais, e estimular a pesquisa e projetos de 

investigação pelos professores.  

Muitos desafios ainda precisam ser superados para que a escola do campo exerça a 

função social que lhe é atribuída no contexto das relações que envolvem escola, sociedade e 

produção do conhecimento. Em que consiste o exercício da docência pelos educadores que 

trabalham nas escolas do campo na região Sul de Mato Grosso, fatores como dupla jornada de 

trabalho, deslocamento e instabilidade no emprego implicam na formação dos profissionais e 

influenciam diretamente no trabalho e no papel da escola. Estes fatores são postos em debate 

pelo planejamento das escolas para a formação continuada, como podemos ver nos Projetos 

Sala de Educador:  

 

Mas a escola conta com um quadro de professores onde apenas dois são 

efetivos e o restante é contratado por tempo temporário, destes, quatro são 

novos na escola e nunca trabalharam com escola do campo e a maioria não 

recebeu formação para trabalhar com estes alunos, portanto, é uma 

dificuldade a ser sanada. (SEDUC, 2013). 

 

Outra escola retrata a seguinte situação em seu projeto:  

 

Infelizmente o desenvolvimento de projetos conta com algumas 

adversidades devido à localização geográfica de algumas salas anexas 

distantes da Escola de origem gera algumas dificuldades para reunir o corpo 

docente ao mesmo tempo. Como devido também falta de recursos de 

comunicação e transporte, [...]. (SEDUC, 2013). 

 

Entende-se que se faz necessário questionar as formas de constituir a ordenação e 

prescrição das leis, normativas, diretrizes, enfim, os modos de conformar certa situação das 

definições políticas das instituições. Vê-se que tem sido um grande desafio para o Cefapro de 

Rondonópolis realizar o trabalho no campo, pois a realidade dos sujeitos que vivem nesse 

espaço, bem como da escola e dos profissionais, faz parte de uma realidade cultural que insere 

o campo numa dinâmica de vida social diferente da vida urbana. Sabe-se que, em geral, as 

políticas públicas são elaboradas numa perspectiva que considera uma única forma de 

realidade social, uma visão hegemônica e segmentada da sociedade, portanto, outras 

realidades são ignoradas. Arroyo (2007) contribui com essa compreensão dizendo que  
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Há uma idealização da cidade como espaço civilizatório por excelência, de 

convívio, de sociabilidade, de socialização, da expressão da dinâmica 

política, cultural e educativa. A esta idealização da cidade corresponde uma 

visão negativa do campo como o lugar do atraso, do tradicionalismo cultural. 

Estas imagens que se complementam inspiram as políticas públicas, 

educativas e escolares e inspiram a maior parte dos textos legais. O 

paradigma urbano é a inspiração do direito à educação. (ARROYO, 2007, p. 

158). 

 

A partir desses pressupostos compreende-se que há uma necessidade de que o 

Cefapro, enquanto órgão formador, articulador e mediador da política de formação 

continuada, se coloque na condição de agente transformador capaz de reelaborar e repensar 

suas práticas e a forma de se relacionar com as escolas do campo, na perspectiva de contrapor 

esta visão generalista e superar tais desafios.  

Compreende-se, portanto, que construir uma maneira de se relacionar com as escolas 

do campo e de pensar a formação docente contrapondo essa concepção, significa considerar a 

cultura camponesa e os diferentes saberes que emanam de suas realidades como elementos 

importantes e capazes de contribuir para mudar o modelo de formação que reforça tal 

concepção e o modo de fazer política de educação no campo. Assim, a formação continuada 

nas escolas do campo só pode ser pensada a partir dos princípios e concepções teórico-

metodológicas que embasam as resoluções e decretos que regulamentam a educação do 

campo. A relação dos formadores do Cefapro com as escolas do campo deve ser dialógica, 

para que conheçam de perto as realidades, fragilidades, contradições e entendam como as 

relações se estabelecem no contexto da realidade social neste espaço. Compreender esta 

relação é necessário para que os formadores desenvolvam sensibilidades para as questões da 

vida no campo e entendam a complexidade da tarefa educativa nesse universo cultural.  

Apesar das limitações para realizar o trabalho nas escolas do campo, criou-se no 

Cefapro de Rondonópolis alternativas para que fosse possível atender as necessidades 

formativas dos educadores, considerando as realidades das escolas e respeitando a dinâmica 

de vida no campo. As Resoluções que normatizam a educação do campo foram fontes 

importantes para o trabalho, bem como o apoio da Geec no sentido de orientar e contribuir 

com o debate. Durante a realização do Projeto Sala de Educador, numa articulação entre o 

Cefapro e as escolas pelo professor formador da educação do campo, foi possível conhecer as 

demandas formativas dos profissionais e compreender como elas se constituem na dinâmica 

do fazer escolar e na relação com a realidade e a cultura local, e com o poder público. 

Encontra-se no plano de ação do professor formador da educação do campo elementos que 

contribuem com esta compreensão: 
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As escolas possuem realidades que são específicas de cada uma e realidades 

comuns entre elas, porém determinadas pelo contexto sociocultural e 

econômico do lugar onde estão inseridas, portanto nesse trabalho é 

necessário ter um olhar ampliado sobre cada realidade. Isto nos possibilita 

ver a materialidade que constitui cada uma e os aspectos que as diferenciam. 

Precisamos conduzir o processo de formação de maneira que cada escola 

trace o seu caminho e se reconheça no papel de instituição formadora dos 

sujeitos do campo construindo autonomia no seu jeito de ser e fazer. 

(CEFAPRO, 2014). 

 

Referente ao planejamento das ações a serem desenvolvidas durante o ano encontra-

se, dentre outras, “acompanhamento, monitoria e estudos de acordo com as necessidades 

apresentadas pelas escolas ou verificadas in loco” (CEFAPRO, 2014) 

O trabalho nas escolas do campo era feito por toda a equipe de formadores do 

Cefapro, conforme as necessidades formativas dos educadores apresentadas pela escola no 

Projeto Sala de Educador, inclusive o acompanhamento durante o ano, que seguia uma lógica 

de organização interna do quadro de professores formadores. Isto significa que a função de 

acompanhar e fazer a formação nas escolas do campo não era restrita do professor formador 

da educação do campo, mas sim de todos os formadores. Nas escolas em que o Projeto Sala 

de Educador era acompanhado por um formador de outra área, o formador do campo fazia o 

atendimento das demandas específicas do campo, articulado com o formador responsável pelo 

projeto. O mesmo se dava nas escolas em que ele mesmo era responsável pelo 

acompanhamento do Projeto Sala de Educador, ele se articulava com os demais formadores 

para que as escolas fossem atendidas em todas as áreas do conhecimento conforme as 

necessidades formativas dos educadores. Portanto, o trabalho do formador da educação do 

campo consistia em atender, por meio do Projeto Sala de Educador, as necessidades 

formativas que eram específicas da educação do campo e cumprir com as funções de 

professor formador do Cefapro em acordo com os Orientativos da Sufp para o 

desenvolvimento do Projeto. 

Dissemos, anteriormente, que a política de formação continuada de Mato Grosso está 

articulada à política de desenvolvimento econômico e aos programas de avaliação de 

desempenho dos estudantes. A saber, encontra-se, nos documentos que orientam a formação 

continuada nas escolas, que toda e qualquer atividade de formação deve ser desenvolvida no 

Projeto Sala de Educador e estar voltada para responder aos problemas de aprendizagem dos 

estudantes, indicados pelo diagnóstico feito pelas escolas com base nos resultados 



107 

 

apresentados nas avaliações externas. Para atender a estes pressupostos os temas de estudos 

sugeridos no projeto devem responder aos aspectos cognitivos da formação.  

Consta, no relato de experiência do professor formador da educação do campo sobre 

o trabalho realizado nas escolas, que não era possível realizar todas as ações que demandam 

da especificidade da realidade do campo no Projeto Sala de Educador. Às vezes porque as 

temáticas não atendiam aos requisitos e critérios do projeto; ou porque precisava de maior 

tempo para articular com as escolas e planejar o trabalho; ou mesmo por serem ações que 

demandavam maior disponibilidade e possibilidade de deslocamento do formador e dos 

demais da equipe para realizá-las. A isto atribui ao fato de que o Projeto Sala de Educador 

está organizado numa lógica de tempo e espaço que dificulta e até impossibilita o trabalho. 

Encontra-se, no mesmo relato de experiência, que uma alternativa encontrada pelo Cefapro 

para fazer um trabalho coerente com a realidade do campo foi organizar as escolas para que as 

ações formativas fossem realizadas de forma coletiva entre elas. No entanto, era preciso 

superar o problema das normas de funcionamento do Projeto Sala de Educador e as questões 

de ordem estrutural e normativa da política da Seduc, já expostas anteriormente. As ações 

eram pensadas numa perspectiva construtiva e contínua, no sentido de não fragmentar o 

debate nem o estudo dos temas. Vale ressaltar que muitos temas, que constituem o processo 

formativo do educador do campo e precisam ser debatidos nas escolas, extrapolam o Projeto 

Sala de Educador, tendo em vista a abrangência das temáticas, o tempo de estudo, dentre 

outros aspectos. 

Ainda conforme consta no relato de experiência mencionado, criou-se uma estratégia 

que fosse possível garantir o direito dos profissionais à formação específica e potencializar os 

escassos recursos ao alcance do Cefapro. Para tanto, fomentou-se o debate no Projeto Sala de 

Educador e ampliou-se para a realização de encontros sistemáticos entre as escolas onde se 

reuniam todos os profissionais. Os encontros eram realizados pelo Cefapro numa articulação 

com as escolas, com as comunidades locais, com organizações sociais ligadas ao campo, com 

as assessorias pedagógicas e a Geec. Eram precedidos de um planejamento com as escolas 

participantes para debater e construir a pauta, e concluía-se com uma avaliação que era 

utilizada no planejamento do ano seguinte. No período de 2011 a 2014 foram realizados seis 

encontros, cujas pautas estudadas eram pensadas na perspectiva de garantir que no período 

entre um encontro e outro era dado sequência ao debate no Projeto Sala de Educador com 

vistas a superar os problemas e, no encontro seguinte, as experiências eram socializadas.  
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No tocante às pautas dos encontros, consta no relato de experiência do professor 

formador da educação do campo que os temas surgiam das necessidades formativas 

apresentadas pelo coletivo das escolas. Estes eram socializados e debatidos entre os gestores 

que os selecionavam com base na relevância das temáticas no contexto da realidade local. 

Priorizou-se o estudo das Orientações Curriculares da educação do campo de Mato Grosso e o 

debate sobre os projetos políticos pedagógicos das escolas do campo. Depois, inseriu-se a 

prática de ensino pela pesquisa, com o tema Agroecologia, Sustentabilidade Social e Projetos 

de Ensino na Escola do Campo; a formação continuada nas escolas do campo enquanto 

política pública; a Política de Educação do Campo em Mato Grosso; o acesso da comunidade 

ao uso das tecnologias na escola, dentre outras que incluíram a socialização das experiências 

das escolas desenvolvidas durante o ano e a elaboração de propostas pedagógicas a serem 

incluídas no currículo. 

Nos anos 2015 e 2016, conforme se encontra no relato de experiência do professor 

formador, aconteceram dois encontros, cujas pautas consistiram em fazer o debate da 

formação de educadores do campo, bem como das práticas pedagógicas e do currículo, 

incluindo questões específicas da formação dos profissionais não docentes das escolas. O 

relato de experiência evidencia que no eixo formação de educadores do campo priorizou-se a 

organização de grupos de estudos fora do Projeto Sala de Educador, com temas voltados para 

a realidade do campo e para a articulação entre teoria e prática. Já para estudos do eixo 

práticas pedagógicas priorizou-se o uso dos recursos das tecnologias possíveis para o trabalho 

pedagógico sem uso da internet; para o eixo currículo pautou-se por um estudo que 

contribuísse com a formação dos educadores na construção de um currículo na escola do 

campo que levasse em conta os valores do desenvolvimento sustentável, da economia 

solidária e da diversidade cultural na concepção de educação do campo que defendemos, 

incluindo também questões voltadas para a tecnologia da informação e o trabalho com os 

complexos temáticos na escola do campo. 

As ideias conclusivas, evidenciadas no relato de experiência ora mencionado, nos 

levam a entender que esta forma de realizar o trabalho estreitou a relação do Cefapro com as 

escolas do campo e aproximou o diálogo entre ambos. Os profissionais foram levados a 

refletirem sobre o papel de educador do campo no contexto da realidade em que desenvolvem 

sua profissão. Isto os levou a refletirem também sobre a concepção de formação e educação 

do modelo dominante, presentes nas práticas pedagógicas que acontecem nas escolas do 

campo, e pensar o campo e a escola na perspectiva que Molina e Sá (2012) propõem, “como 
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de um projeto maior da classe trabalhadora”, que “se propõe a construir uma prática educativa 

que efetivamente fortaleça os camponeses para as lutas principais, no bojo da constituição 

histórica dos movimentos de resistências à expansão capitalista em seus territórios” 

(MOLINA; SÁ, 2012, p. 328). E assim, vê-se que ambos precisam ser pensados também 

como o lugar legítimo do desenvolvimento de sua formação e da constituição de sua 

identidade docente enquanto profissional que desenvolve a profissão numa realidade 

específica, diferente da realidade urbana.  

Nesse contexto, pensando a formação continuada na escola como espaço e processo 

contínuo necessário ao desenvolvimento da profissão docente, o Cefapro priorizou, em suas 

ações a serem realizadas com as escolas do campo, atividades que levassem os educadores do 

campo a pensarem sobre o que significa exercer a profissão docente nessa diversidade, sem 

perder de vista o processo histórico e os princípios que fundamentam e constituem o 

paradigma da educação do Campo. Arroyo (2010) nos ajuda compreender essa dimensão da 

docência no campo quando diz que estamos presenciando uma crise na docência e aponta que 

uma das razões para este fato é a falta de foco específico nas práticas de formação de 

educadores. Isto significa dizer que os educadores não estão vivenciando um processo de 

formação na sua especificidade de atuação. O autor critica a desvalorização da profissão 

docente pelas políticas públicas e defende a necessidade de se ter profissionais 

comprometidos e enraizados na cultura camponesa, profissionais que se identifiquem com as 

lutas e identidades dos camponeses, formados nas suas especificidades e conhecendo sua 

dinâmica social e cultural.  

Caldart (2010) debate sobre o conceito de educação do campo e faz questionamentos 

que nos levam a refletir sobre qual é a dimensão política, social e educativa do projeto de 

educação do campo, e que projeto está sendo desenhado pelos movimentos para o campo 

brasileiro. Para a autora, educação do campo não pode ser confundida com uma pedagogia, 

ela não é uma teoria e muito menos uma metodologia de ensino. Precisamos compreendê-la 

como um conceito aberto que não está fixado e nem construído aleatoriamente. No entanto, a 

educação do campo numa perspectiva teórico-prática precisa ser tratada como uma 

especificidade da educação e como política pública. Uma especificidade que expressa 

contradições, que está em movimento e contrapõe à lógica capitalista do campo como um 

lugar de negócios. Estes pressupostos nos levam a crer que a visão formativa que se pretende, 

com o trabalho do professor formador da educação do campo no Cefapro de Rondonópolis, 

compreende o campo como um espaço vivido por sujeitos concretos que se fazem e refazem 
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pela sua cultura nas relações com os seres humanos e com a natureza, gerando práticas sociais 

que se reproduzem no coletivo e nos processos de produção social. Compreendemos que, para 

realizar a formação continuada nas escolas do campo, pensada nessa concepção de educação, 

exige um exercício de articulação entre políticas públicas e programas educacionais. 

Como pressuposto teórico metodológico para a formação de educadores do campo, 

compreende-se que as Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais de Mato 

Grosso possuem dimensões formativas que ancoram nossa concepção. Elas trazem, como um 

de seus princípios pedagógicos, a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual e, na produção do conhecimento, concebem a articulação dialética entre o 

conhecimento formal, teórico elaborado e o conhecimento prático, vivido e transformado em 

experiências. Nessa perspectiva, entende-se que, na concepção de formação de educadores do 

campo que defendemos, a educação precisa ser ofertada de forma igual para todos, sem 

distinção de origem ou classe social. Para tanto, nos projetos de formação a serem 

desenvolvidos com os educadores do campo, as atividades intelectuais não podem se dar 

separadas das atividades práticas, pois que o desafio é oportunizar a todos uma educação de 

qualidade, assumindo o compromisso com a inclusão social. Na educação do campo teoria e 

prática devem andar juntas, não existe dicotomia para a compreensão da realidade quando 

tratamos do ensino nas escolas do campo. 

Nessa concepção, a formação continuada nas escolas do campo deve ter, por um 

lado, a preocupação com a qualidade da escolarização oferecida às crianças, jovens e adultos 

do campo e, por outro lado, a preocupação com o desenvolvimento profissional dos docentes 

na perspectiva do desenvolvimento humano. Portanto, precisa estar articulada ao trabalho 

docente de modo que se tenha clareza sobre como e em quais circunstâncias ela deve 

contribuir para o desenvolvimento profissional docente e para a qualidade dos processos 

educativos. Partindo dessa premissa, o trabalho docente nas escolas do campo deve levar em 

conta a dinâmica cultural da vida dos sujeitos e sua especificidade, considerar os 

espaços/tempos e a dinâmica social da vida no campo. Para tanto, é necessário que a formação 

dos educadores se desenvolva numa perspectiva de formar um perfil profissional docente 

capaz de atuar nessa realidade específica. O campo precisa de profissionais com uma 

formação contextualizada e sólida para que ele seja capaz de pensar sobre as questões que 

interferem no cotidiano do trabalho docente no campo para promover as mudanças 

necessárias. Este debate tem levado os profissionais das escolas do campo do Cefapro de 
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Rondonópolis a pensarem sobre a realidade e questionarem as práticas de ensino que 

acontecem distantes das práticas sociais dos estudantes.  

 

2.2.1 Projeto Sala do Professor Formador 

 

 Penso ser oportuno fazer referências ao Projeto Sala do Professor Formador para 

entendermos a importância da formação do professor formador, para que a formação 

continuada se efetive na escola. Também para compreendermos como isto se dá na 

articulação do Cefapro de Rondonópolis com as escolas para implementar o Projeto Sala de 

Educador. Vale ressaltar que o Projeto Sala do Professor Formador é uma iniciativa do 

Cefapro de Rondonópolis, como uma forma de preparar melhor os formadores para as 

demandas formativas do polo de formação. Portanto, não está normatizado como um dos 

espaços formativos da política de formação continuada. Ele é desenvolvido no Cefapro pela 

equipe gestora e os professores formadores com a finalidade de realizar a formação dos 

professores do quadro, incluindo, assim, gestores e formadores. É entendido como “o espaço 

de formação continuada do professor formador (PF) do Cefapro, ou melhor, o espaço da 

constituição do professor enquanto formador de professor” (SEDUC, 2014). Se desenvolve 

com foco na implementação do Projeto Sala de Educador na escola e da política de formação 

continuada no Estado. Quanto aos critérios e diretrizes para a elaboração e o 

desenvolvimento, seguem os mesmos dos Pareceres Orientativos da Sufp para o Projeto Sala 

de Educador. 

Os elementos que constituem o Projeto Sala do Professor Formador surgem do 

Projeto Sala de Educador. Portanto, ele é construído com as necessidades formativas dos 

profissionais, apresentadas no diagnóstico das aprendizagens e desempenho dos estudantes, 

feito pela escola. Os professores formadores também fazem um diagnóstico das necessidades 

formativas nas escolas, durante o trabalho de acompanhamento e avaliação do Projeto Sala de 

Educador. Desse modo, as necessidades formativas dos professores formadores que compõem 

a pauta de formação no Projeto Sala do Professor Formador, partem de um processo que 

envolve avaliação e diálogo entre eles e a escola. Vale ressaltar que os programas e projetos 

de formação continuada da política nacional, assumidos pelo Estado, também são pautas deste 

Projeto. 

O Projeto Sala do Professor Formador é elaborado pelos professores formadores 

juntamente com a equipe gestora. Consta, no projeto de 2014, que a ideia de formar o 
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professor formador nessa perspectiva consiste no entendimento de que o formador precisa 

estar qualificado para trabalhar com a formação de seus pares e “compreender que sua função 

está intrinsecamente relacionada à formação do professor” (SEDUC, 2014). Também no 

projeto de 2014 encontra-se a ideia de que o principal fundamento do Projeto Sala do 

Professor Formador é a formação coletiva e a autoformação. Para tanto, a interação, a 

teorização coletiva e o compartilhamento de experiências se constituem nos principais 

elementos do processo formativo dos professores formadores durante a realização de tal 

projeto.  

Os objetivos do Projeto Sala de Professor Formador são definidos com base no 

diagnóstico, realizado pela escola, sobre o desempenho dos estudantes que, 

consequentemente, indica as necessidades formativas dos profissionais, diagnosticadas pelos 

professores formadores. Consiste no estudo da política de formação continuada por meio do 

compartilhamento das experiências e análises das ações de formação, que os formadores 

acompanham nas escolas, e na busca de orientação teórico-metodológica na literatura para 

subsidiar as intervenções e as ações formativas que acontecem sistematicamente, paralelos 

aos desenvolvidos nas escolas pelo Projeto Sala de Educador. Os temas de estudo surgiam 

deste contexto e reuniam um arcabouço de conhecimentos que os professores formadores 

tinham que ter para que fossem cumpridas as finalidades do trabalho do Cefapro na política de 

formação continuada. 

Os estudos eram organizados em dois momentos: um acontecia semanalmente com 

todos os formadores, para atender às questões mais gerais do Projeto Sala de Educador e as 

necessidades formativas comuns entres eles. O outro momento consistia no estudo dos 

subgrupos, organizados conforme a área de atuação dos formadores: Alfabetização; 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias; Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias; Diversidades educacionais nas 

modalidades de Educação do Campo, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Educação 

Especial e especificidades educacionais, Tecnologia Educacional e área 21. Este acontecia 

mensalmente e as temáticas eram definidas pelo grupo.  

O Projeto Sala do Professor Formador, desenvolvido pelo Cefapro de Rondonópolis, 

é um instrumento criado para fortalecer o desenvolvimento de suas ações, preparando os 

professores formadores para atuarem à frente da formação dos profissionais da educação 

básica na implantação da política de formação continuada. Neste cenário encontram-se as 13 

escolas do campo, objetos de estudo nesta pesquisa. No próximo capítulo trataremos das 
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questões relativas aos Projetos Sala de Educador dessas escolas, para compreender o trabalho 

do Cefapro na formação dos educadores do campo. 

 Neste capítulo discorreu-se sobre a política de formação continuada de Mato Grosso e 

a política de educação do campo desenvolvida pela Seduc. Contextualizou-se as questões que 

se relacionam e possuem interfaces na implantação dessas políticas no Estado interferindo na 

formação dos educadores das escolas do campo no Cefapro de Rondonópolis e no 

desenvolvimento da educação do campo. No capítulo seguinte serão analisados: a política de 

formação continuada, o trabalho do Cefapro de Rondonópolis e os Projetos Sala de educador 

das escolas investigadas. Pretende-se evidenciar os fatores que produzem uma explicação 

compreensiva para os questionamentos que guiaram a pesquisa. Acredita-se que as 

informações, que formaram o arcabouço de ideias que deram forma a esta dissertação até 

aqui, são suficientes e guiarão a análise e interpretação dos documentos. 
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3 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NO CEFAPRO DE RONDONÓPOLIS E AS IMPLICAÇÕES 

PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

Este capítulo aborda aspectos subjetivos da formação dos educadores das escolas 

estaduais do campo do Cefapro de Rondonópolis. Busca apreender as questões que possuem 

interfaces com a política de formação continuada dos profissionais da educação básica de 

Mato Grosso, a partir de análises e verificação dos fatores que interferem no desenvolvimento 

da educação do campo. Para tanto, buscou-se evidenciá-los nos documentos da Seduc/MT que 

tratam da implantação desta política, a fim de interpretá-los e construir uma explicação 

compreensiva para os questionamentos que nos levaram a esta investigação. Para as questões 

específicas da formação nas escolas do campo, centrou-se na interpretação dos documentos 

produzidos pela Sufp e pelo Cefapro para a realização das ações de formação, e nos Projetos 

Sala de Educador das escolas que são objeto desta pesquisa. 

Na interpretação dos documentos fomos guiados pela convicção de que as 

contradições geradas pelas políticas educacionais que, para Arroyo (2004), são generalistas e 

sem foco, se reproduzem nas ações de formação de educadores orientadas pela Sufp/Seduc. 

Nessa premissa procurou-se compreender o trabalho do Cefapro de Rondonópolis na 

formação dos educadores das escolas do campo. Para tanto, nos interessou saber como ele 

organiza a formação que acontece por meio do Projeto Sala de Educador destas escolas? Que 

estratégias utiliza para que seja considerado o contexto sociocultural das escolas do campo no 

planejamento das ações formativas? No contexto, nos interessou saber sobre a contribuição do 

seu trabalho para a implantação da política de educação do campo no Estado. Tais indagações 

problematizam uma realidade da educação, na qual a problemática que motiva esta pesquisa 

se situa, e fornecem os elementos necessários para elaborar os questionamentos que guiaram a 

interpretação dos documentos em análise.  

 

3.1 A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CONTEXTO DOS DOCUMENTOS DA  

      SUFP/SEDUC PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

  

A análise que se pretende desenvolver, nesse primeiro momento, aponta para a 

emergência de fazê-la a partir dos fatores que justificam a implantação da Política de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso e constitui sua 
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concepção. Para tanto, é importante destacar que o segundo capítulo desta dissertação, ao 

discorrer sobre esta política, é esclarecedor no sentido de apontar os elementos que 

possibilitaram essa compreensão e o entendimento de que ela se pauta pelos princípios da 

democratização da qualidade do ensino. Pelo que se vê, o conceito de qualidade do ensino, na 

concepção da política de formação do estado de Mato Grosso, está associado à ideia de 

qualidade da educação, descrita pelos organismos internacionais para as reformas 

educacionais na década de 1990, com o objetivo de ajustar as políticas de governo às 

mudanças ocorridas no sistema da economia mundial. Nessa concepção, Freitas (2004) 

acentua que a educação perde o significado de política de direito e passa a ser entendida como 

um serviço prestado à sociedade.  

Estudos realizados por Maximo e Carvalho (2009) sobre a política de formação de 

professores do Estado, no período de 1995 a 2005, para verificar a influência da formação 

docente na qualidade do ensino, revelam que, nesse período, houve investimentos nessa área 

no sentido de melhorar tanto a estrutura pedagógica quanto técnica e, com isto, implementar a 

formação continuada em serviço; elevar o número de profissionais não habilitados e o índice 

de aprovação e permanência dos estudantes no ensino fundamental, bem como baixar o índice 

de analfabetismo. O estudo demonstra que, para atingir tais objetivos, o Estado aderiu à 

política do ciclo de formação humana, substituindo o sistema seriado nos três primeiros anos 

do ensino fundamental, ampliou vagas, adotou programas de formação inicial e continuada 

em parceria com instituições formadoras e criou um centro de formação continuada do Estado 

para implementar a política de formação.  

Os autores enfatizam que, em razão destas medidas políticas, aumentou o número de 

certificação emitida aos professores da rede, contudo, os dados sobre o desempenho dos 

estudantes apresentaram altos índices de reprovação e analfabetismo. Segundo eles, houve 

momentos em que os índices de desempenho se mantiveram estagnados e outros em que 

ficaram abaixo da média nacional esperada. De acordo com Maximo e Carvalho (2009), a 

formação de professores era feita de forma aligeirada, de concepção fragmentada e 

instrumentalista, focada em resultados. Os autores atribuem isto ao aumento elevado de 

cursos particulares de qualidade duvidosa; a redução da carga horária dos cursos; a 

transformação de profissionais de outras áreas em profissionais docentes por meio de cursos 

improvisados para a complementação pedagógica e a ausência da relação teoria/prática nos 

cursos de licenciaturas das universidades.  
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A ideia de democratização da educação e da qualidade do ensino aparece nos 

documentos da política de formação, no período pesquisado por Maximo e Carvalho (2009), 

como uma forma de destacar o acesso dos professores à formação e delegar à sociedade uma 

parcela de responsabilidade com a mesma. Nessa compreensão, os autores enfatizam que 

todos os investimentos dos governos na formação de professores nesse período se deram no 

intuito de melhorar a qualidade do ensino e compartilhar esta responsabilidade com a escola.  

Ao enfatizar estas questões os autores dizem que tais investimentos são de natureza 

quantitativa e econômica. Ou seja, os investimentos na formação dos professores 

mencionados pelos governos no referido período diziam respeito à quantidade de cursos 

realizados e aos valores gastos em recursos. Nesse contexto, observa-se que investir na 

qualidade do ensino já não significa mais investir no acesso, mas sim na permanência e no 

sucesso do estudante na escola. À escola os governos atribuíam uma parcela de 

responsabilidade pelo fracasso escolar. Maximo e Nogueira (2009), ao destacarem em sua 

pesquisa aspectos da qualidade do ensino no Estado, nos anos de 1995 a 2002, fazem a 

seguinte observação: 

 

As políticas educacionais se deram, então, mediante um conjunto de ações 

que viabilizou o fortalecimento da escola, ou seja, a gestão compartilhada – 

escola e comunidade – na perspectiva do Sistema Único de Ensino. A escola 

passou, então, a ser responsável por sua eficiência e pela qualidade do ensino 

que oferecia e o Estado transferia, também para ela, toda a responsabilidade 

do fracasso do ensino [...]. (MAXIMO; NOGUEIRA, 2009, p. 119). 

 

 Os autores destacam que a gestão compartilhada era o foco das ações políticas do 

governo neste período, que, em suas propostas educacionais, propunham o envolvimento da 

sociedade, da comunidade, dos pais e dos alunos com o intuito de que estes segmentos 

também deveriam participar das ações de melhoria do ensino-aprendizagem. A perspectiva do 

governo era de que estas ações fortaleceriam a escola e, assim, ela se tornaria uma escola mais 

comprometida com o sucesso dos estudantes e com condições de oferecer um ensino de 

qualidade. Considera-se importante indagar sobre o que significa qualidade do ensino e da 

formação docente na política de formação do Estado de Mato Grosso; qualidade para quem e 

para quê? Estas indagações devem guiar as análises deste objeto de pesquisa para que se possa 

alargar os questionamentos acerca das implicações dessa política na formação dos educadores 

do campo. 

 Defendemos uma concepção de educação em que qualidade e democratização do 

ensino tem relação com cultura, com relações sociais, com valorização dos diferentes saberes, 
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com coletividade, com os valores humanos e com a produção e reprodução da vida, onde 

trabalho, ciência e cultura são elementos que se encontram e integram o projeto de formação 

numa estreita relação na organização dos conteúdos de ensino. A função social da escola, 

nessa concepção, possui relação com o projeto de desenvolvimento do país, que tem como 

referência a justiça social. Encontramos no artigo quarto das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo que,  

 

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 

compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 

educação escolar com qualidade social, construir-se-á num espaço público 

de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, 

economicamente justo e ecologicamente sustentável. (BRASIL, 2002). 

  

Entende-se que não se deve atribuir à escola a função de resolver os problemas da 

sociedade, mas faz parte da função social da escola articular seu projeto formativo aos 

processos educativos que se dão em outros espaços, contextualizando-os com os processos 

produtivos da vida dos sujeitos. Caldart (2008) contribui com esta reflexão, dizendo que a 

escola não pode ser a única referência “para todos os processos formativos” (CALDART, 

2008, p. 80) dos sujeitos. Segunda ela, pensar assim seria reduzir a dimensão da instrução e da 

educação apenas à educação escolar e ignorar outros projetos educacionais que ajudam a dar 

sustentação à forma da sociedade que temos. A autora enfatiza, ainda, que o processo 

educativo que a escola garante não é baseado somente no ensino, e que reconhecer isto não 

significa esquecer que ela é um direito de todos, nem que ela tem um papel educativo no 

mundo moderno, que é específico e necessário na vida das pessoas para que elas não fiquem 

em condições sociais desiguais. Contudo, não se pode perder de vista os históricos que 

constituem a base social em que a sua forma institucional e sua lógica de trabalhar foi 

construída, nem mesmo os condicionantes históricos das relações sociais desta construção.  

A partir dessa premissa pode-se perguntar: que profissionais dariam conta de 

contribuir com um projeto educativo nesta propositura? Arroyo (2010) diz que, num processo 

formativo em que, na produção dos conhecimentos, é preciso integrar os diferentes 

conhecimentos e contextualizar os conceitos, fazendo a relação entre trabalho, cultura e 

ciência, os profissionais docentes precisam se ver como formadores de sujeitos e não como 

meros administradores de conteúdos disciplinares. Para tanto, estes profissionais precisam ser 

formados numa perspectiva que extrapole os processos escolares, para que sua atuação 

profissional e os conhecimentos de que eles precisam para exercer a docência não se fecham 
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aos processos de escolarização, mas se ampliam no sentido da formação cultural, política e 

social dos sujeitos. Este autor defende que os educadores das escolas do campo sejam 

formados nas especificidades da cultura dos povos do campo e acentua que os elementos que 

constituem a cultura camponesa sejam componentes dos processos formadores desses 

profissionais.  

Arroyo (2010) entende que a compreensão, por parte dos educadores, dos vínculos 

que os sujeitos do campo estabelecem com sua cultura, é um elemento da especificidade da 

formação desse profissional. Para ele, formar profissionais na especificidade da cultura do 

campo significa inserir, no projeto de formação desses educadores, uma proposta que os leve 

a conhecer a dinâmica e os modos de vida no campo; assim como os processos formadores 

dos sujeitos que vivem nele; suas experiências sociais, culturais, cognitivas e éticas; conhecer 

suas lutas em defesa da terra, de um projeto de campo, pelos seus territórios, pelos modos de 

produção e pelo direito à vida e à cultura. Na concepção educativa deste autor, esses 

elementos são constitutivos de conhecimentos que devem integrar o perfil dos educadores do 

campo e os currículos dos cursos de formação pelos quais eles serão formados, pois são 

conhecimentos específicos da forma de exercer a docência no campo. Portanto, na 

compreensão de Arroyo (2010), são os conhecimentos específicos sobre a realidade em que o 

educador atua que irão lhe dar sustentação para combinar a dimensão pedagógica cognitiva do 

conhecimento com a dimensão política tão necessária para formar na diversidade. Ele acentua 

que os cursos de formação de educadores do campo devem partir do estudo do campo e 

indagar sobre qual projeto de educação, de formação, de campo e de sociedade se almeja, para 

que seja garantida a especificidade do campo no processo de formação desses educadores. 

Posto isto, é oportuno dizer que as indagações deste autor, acerca da contribuição que 

a concepção e o modelo de formação das instituições de formação darão às políticas de 

formação docente, embasam a concepção de formação que defendemos, no sentido de 

verificar a contribuição da Política de Formação Continuada de Mato Grosso, para o 

desenvolvimento da educação do campo. Orientada pelo problema da pesquisa buscou-se uma 

resposta aos questionamentos que surgiram deste objetivo no texto Política de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, produzido pela Seduc e 

publicado em 2010, e nos orientativos da Sufp, no período de 2011 a 2015, para a elaboração 

e desenvolvimento do Projeto Sala de Educador nas escolas.  

À guisa dos pressupostos investigativos ora apresentados buscou-se, num primeiro 

momento, trazer a concepção da política de formação continuada conforme temos no texto 



119 

 

supracitado, aqui referenciado como Mato Grosso (2010). Ela é apresentada no primeiro 

capítulo como pressupostos que orientam a formação dos profissionais da educação básica. A 

princípio, o capítulo discorre sobre dois fundamentos considerados principais para assegurar 

que os profissionais considerem “os diferentes níveis e modalidades de ensino e as 

características de cada fase do desenvolvimento do educando” (MATO GROSSO, 2010, p. 

14). O primeiro se refere à teoria e prática nos processos formativos e o segundo, à formação 

e experiências anteriores adquiridas pelo professor em instituições de ensino, refere-se 

também ao aproveitamento da formação e à experiência docente. 

No tocante à responsabilidade do Estado com a formação continuada dos 

profissionais do ensino público encontra-se, neste mesmo capítulo, que  

 

Enquanto política pública de educação, a política de formação em Mato 

Grosso busca deslocar a formação da responsabilidade individual para uma 

responsabilidade pública; procura inseri-la no contexto das políticas públicas 

para transformá-la em compromisso, com a valorização profissinal e 

destaque do papel da escola no contexto das transformações sociais. (MATO 

GROSSO, 2010, p. 14).  

 

Referente aos aportes teóricos que amparam e subsidiam a implantação da política de 

formação continuada de Mato Grosso, penso que o fragmento do texto (MATO GROSSO, 

2010) é esclarescedor.  

 

[...] Auxiliados por Antônio Nóvoa, os princípios desta política estão 

alicerçados na articulação da formação inicial com a prática escolar, na 

formação em serviço vinculada a uma prática de abordagem ao longo da 

vida e na formação do profissional reflexivo, investigativo e capaz de ações 

educativas em equipe. [...]. (MATO GROSSO, 2010, p. 14).  

 

É importante ressaltar que a relação teoria e prática no processo formativo dos 

profissionais da educação e a questão da responsabilidade do poder público com a formação 

em serviço são enfatizadas no texto como elementos da concepção de formação da política de 

formação continuada do Estado. 

 Posto isto, é relevante trazer elementos da concepção educativa que ancora a  

formação de educadores do campo, na perspectiva de Caldart (2008), em que estão presentes 

os valores da cultura camponesa e nasce dos processos produtivos dos sujeitos que vivem no 

campo. Na perspectiva do debate da política de formação continuada, que permeia este 

estudo, crer-se que as contribuições de Gramsci (1982) e Brandão (2007), acerca do conceito 

de educação e formação humana, balisam nossa concepção. Nesse contexto, pode-se dizer que 
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Gramsci (1982) considera que a cultura faz parte da organização e da disciplina do ser, é 

posse de sua personalidade, algo que sua consciência superior conquista e o leva à 

compreensão de seu valor histórico e sua função na vida, assim como a consciência de seus 

direitos e deveres. O sujeito que adquire essa consciência eleva sua intelectualidade e se 

desenvolve culturalmente de modo a perceber as contradições da realidade e intervir nela. 

Desse modo, pode-se inferir que, para este autor, a práxis social e humana é imprescindível 

em qualquer campo de atuação dos indivíduos, é um exercício que se dá numa relação 

dialética do sujeito com a sua realidade social na conquista de sua autonomia para intervir no 

mundo.  

Este autor pensa a relação do ser humano em sociedade a partir do entendimento de 

que há diferentes filosofias e concepções de mundo, assim, os indivíduos fazem sua escolha, 

que ocorre pela relação do homem com o mundo, mediada pela aprendizagem, e esta pode ser 

influenciada por uma concepção imposta por grupos sociais ou pode ser elaborada pelo 

próprio sujeito, construída de maneira crítica e consciente. A cultura, para Gramsci (1982), 

exerce uma função primordial na formação dos indivíduos, logo, cultura e trabalho constituem 

o eixo norteador dos processos formativos dos sujeitos. Contudo, para este autor, a escola 

deve garantir a estes sujeitos uma formação de cultura geral e uma formação de cultura 

específica/profissional, desse modo, os sistemas de ensino não devem estar restritos às 

escolas. 

Para Brandão (2007), a cultura e a educação são intrínsecas ao ser humano, pois são 

da sua condição ontológica e constituem-se em um mesmo processo. O processo que forma o 

ser social - onde o ensinar e o aprender são intrínsecos ao ser humano, se dão nas diferentes 

práticas educativas pela práxis humana. A prática, na concepção deste autor, é a própria práxis 

no sentido amplo, pensada numa relação íntima e dialética. Nas percepções educativas de 

Gramsci (1982), a práxis social e humana deve fazer parte de qualquer campo de atuação dos 

indivíduos, tendo em vista que este exercício se dá numa relação dialética do sujeito com sua 

realidade social em busca de sua autonomia. 

Nessa concepção educativa, Gramsci (1982) traz o conceito de unidade na relação 

entre os conhecimentos diversos. Para ele é preciso garantir a unidade entre a escola e a vida 

para haver unidade entre a instrução e a educação. O autor enfatiza que, fazer isto num 

exercício de elaboração do conhecimento, em que a educação vira ensino e este se torna uma 

ação educativa, exige do profissional docente esforço e capacidade para fazer a relação entre a 

vida e a cultura, entre a ciência e a vida. Para tanto, ele precisa ser dotado de conhecimentos 
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teóricos e práticos para que, de fato, a relação teoria e prática aconteça de forma dialética. 

Portanto, a formação deste profissional, segundo o autor, não pode ser precária e, a nosso 

entender, ela não pode se reduzir ao simples conhecimento escolar e à dimensão da instrução 

e do ensino, como alerta Caldart (2008). Nessa compreensão pode-se concordar, também, 

com o que Arroyo chama a atenção sobre a necessidade de os professores adquirirem 

conhecimentos específicos da realidade cultural e social do campo, pois, compreender os 

vínculos que os povos do campo estabelecem com os elementos da cultura, significa dotar-se 

dos componentes específicos da formação, que devem fazer parte de seu processo formativo. 

Vê-se, que a cultura é central na formação dos indivíduos, assim como é na formação 

dos profissionais docentes. Logo, compreende-se que não é possível formar-se ou exercer a 

docência nessa dimensão sem o exercício da práxis. Arroyo (2010) elucida bem os elementos 

dessa prática quando diz que, para formar nas sensibilidades “é preciso partir do estudo da 

dinâmica tensa e complexa do contexto social [...] conhecer essas realidades, formar nas 

capacidades, artes e sensibilidades sociais para conhecê-las, pesquisá-las e teorizá-las” 

(ARROYO, 2010 p. 481). Os pressupostos teóricos de Gramsci (1982), Arroyo (2010), 

Brandão (2007) e Caldart (2008) sobre o conceito de práxis, levam a crer que a relação 

dialética que estes autores defendem no processo formativo dos sujeitos vai além de apenas 

associar a teoria à prática, como é comum se ver, pois não exige do profissional apenas 

conhecimentos da docência nem da realidade simples e descontextualizada, mas requer 

profunda mudança de postura, no modo de exercer a docência, de atuar na sociedade e a 

quebra de paradigmas. Exige, portanto, um rompimento com o modelo científico que 

predomina na produção do conhecimento e alicerça as políticas educacionais.  

É importante destacar que o conceito de dialética é mencionado no documento da 

Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, 

porém não se verifica nenhuma relação com o conceito de educação na perspectiva da práxis 

humana. No capítulo que trata da concepção da política de formação, práxis aparece como 

uma concepção metodológica que orienta a “articulação do desenvolvimento pessoal com o 

profissional” do docente. Está, portanto, voltado para a ação reflexiva do professor sobre sua 

prática docente (MATO GROSSO, 2010, p. 15). No mesmo parágrafo, o conceito de 

autonomia é mencionado, associado à ideia das competências e apenas para reforçar a 

necessidade de formar a identidade pessoal e profissional docente trazendo esta redação: “[...] 

O resultado de tudo isso é a constituição das competências adjetivadas na educação básica 

através de processo autônomo e com identidade própria; e a formação como um processo 
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crítico-reflexivo sobre a prática, a reconstrução da identidade pessoal/profissional e sua 

autonomia” (MATO GROSSO, 2010, p. 15).  

A partir dessa percepção, e também do que se abordou sobre a concepção de 

formação em Gramsci (1982), Brandão (2007) e Arroyo (2010), pode-se dizer que as 

inferências que Caldart (2008) faz, acerca da formação de educadores do campo e sua relação 

com a escola e com a profissão docente, encontra ressonância nas concepções educativas 

desses autores que elegem o ser humano como o centro de todos os processos formativos. 

Nessa perspectiva, Caldart (2010) diz que é preciso “descentrar a formação de educador da 

escola” e, “descentrar a formação do educador da docência, sem deixar de dar a ela o 

tratamento rigoroso que o objeto de profissionalização exige [...]” (CALDART, 2010, p. 136). 

Entende-se que nesse debate reside um grande desafio para o Cefapro de Rondonópolis no 

exercício de instituição formadora, ao atuar com a formação continuada dos profissionais das 

escolas do campo.  

Pode-se inferir que esta autora dá ênfase aos aspectos da formação do educador para 

os processos de escolarização, sem desconsiderar sua importância para o desenvolvimento 

profissional docente, e elege como elemento central na formação profissional para o exercício 

da docência as dimensões da cultura que constitui o ser humano. Sabe-se que, na política de 

formação continuada, os processos de escolarização estão associados ao desenvolvimento 

profissional docente, porém, o elemento central desta relação são as competências. Na 

formação de educadores do campo é preciso que o Cefapro construa uma prática formativa 

mantendo a centralidade da cultura camponesa nos processos formativos, para garantir que os 

processos de escolarização e o desenvolvimento profissional se desenvolvam na perspectiva 

da autonomia dos sujeitos. Provocar uma mudança dessa natureza significa, para o Cefapro, 

lançar-se ao desafio de aderir-se ao um projeto de formação de perspectiva contra hegemônica 

e formar para além da escola e das visões fechadas e escolarizadas. Em Gramsci (1982), isto 

faz sentido, pois há uma necessidade de formar um profissional docente com condições de 

exercer a práxis social e humana em todas as suas ações.  

Partimos da compreensão construída neste primeiro momento de interpretação dos 

documentos, que nos levou a inferir sobre a concepção da formação continuada de Mato 

Grosso, para as análises dos Pareceres Orientativos produzidos pela Sufp, que orientam os 

Cefapro e as escolas no desenvolvimento do Projeto Sala de Educador. Procurou-se saber se 

estes orientativos fazem referência à formação continuada dos educadores das escolas do 

campo e, se fazem, que tratamento é dado a essa modalidade da educação nestes documentos? 
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Para tanto, analisou-se os documentos referentes aos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. 

Verificou-se que não há menção à formação continuada dos educadores do campo no 

documento de 2012, porém ela é mencionada em um dos itens dos Pareceres de 2013, 2014 e 

2015. Nos documentos de 2013 e 2014 ela é trazida como “outras considerações”, num item 

onde estabelece que, 

 

O Projeto Sala de Educador de salas anexas, educação do campo, 

Quilombola e indígena será desenvolvido considerando a realidade local e 

seu processo de elaboração discutido e avaliado com a equipe do 

Cefapro/SUFP que irá aprová-lo de acordo com a coerência das 

especificidades apresentadas no projeto. (MATO GROSSO, 2013). 

  

Referente ao documento de 2015, que também menciona a formação continuada nas 

escolas do campo uma vez, ela aparece no item destinado à orientação para a elaboração do 

Projeto Sala de Educador, onde diz que a escola deve partir das avaliações das ações do ano 

anterior para elaborar as do ano seguinte e estabelece que,  

 

[...] Inicialmente, essa ação pode acontecer em pequenos grupos, por área de 

conhecimento ou etapa/modalidades/especificidade (Educação do campo, 

Educação Escolar Indígena, Educação Quilombola, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial, Diversidades Educacionais, Eixo Profissional) 

para que analisem e levantem temáticas necessárias. (MATO GROSSO, 

2015). 

   

Esta orientação diz respeito à primeira etapa da elaboração do Projeto Sala de 

Educador na escola, é o momento em que o coletivo se reúne de acordo com as áreas de 

interesse para pensar nas necessidades formativas e propor as temáticas que serão estudadas 

durante o ano. Esta etapa é comum em todos os orientativos e direciona as demais etapas de 

elaboração do projeto. É neste momento que os professores analisam os resultados das 

avaliações dos estudantes no projeto desenvolvido durante o ano anterior e definem as 

necessidades formativas do grupo com base nas necessidades de aprendizagem dos 

estudantes, diagnosticadas nas avaliações.  O que difere o Orientativo de 2015 dos demais é o 

fato de fazer menção à diversidade, com suas diferentes modalidades e especificidades, para 

que as temáticas de estudo sejam organizadas de modo a atender as necessidades formativas 

dos profissionais que atuam em tais modalidades. Neste contexto a educação do campo é 

mencionada como uma das modalidades de ensino a ser considerada na organização dos 

temas de estudo. Nos orientativos dos anos anteriores, esta etapa do projeto possui os mesmos 
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objetivos, porém os grupos de estudo se organizavam “por ciclo, área de conhecimento, área 

de atuação, por disciplina, modalidade etc.”; [...] (MATO GROSSO, 2013). 

 Importa dizer que estes documentos são de natureza técnica e normativa; o objetivo 

maior a que se destinam é garantir que a formação continuada aconteça na escola de acordo 

com os princípios da política de formação do Estado. Na primeira parte é introduzida a 

concepção de formação, seus objetivos e finalidades, e reforçada a necessidade de o professor 

refletir sobre sua prática e de construir na escola a cultura da formação docente. Em seguida 

são descritas as etapas de elaboração do Projeto Sala de Educador, onde é definida a função 

da escola, do Cefapro e dos formadores no período de elaboração e de realização; orienta 

sobre a avaliação e certificação e define o período de elaboração e execução do projeto na 

escola. 

 Mediante o exposto, conclui-se que a educação do campo está em todos os Pareceres 

Orientativos da Sufp que foram documentos dessa investigação. Naqueles em que é 

mencionada ela não aparece como uma modalidade integrada à política de formação 

continuada do Estado, nem como um conceito e prática social da realidade dos profissionais 

do campo, que deve fazer parte de sua formação na constituição de uma identidade 

profissional. Portanto, pode-se inferir que a menção à educação do campo, nos documentos da 

Sufp para o desenvolvimento da formação continuada na escola, é feita somente no sentido de 

destacá-la como uma modalidade da educação que também faz parte do sistema de ensino do 

Estado. 

 Brandão (2007) e Caldart (2004) trazem um debate sobre a educação que nos ajuda 

compreender os fatores que explicam esta ausência. Brandão (2007) aponta a contradição 

evidente quando a educação é pensada como redentora dos males da sociedade. Assim, 

questiona se é possível ela ser um instrumento de transformação de estruturas políticas 

econômicas e culturais, se ela mesma é um elemento determinado pelas estruturas capitalistas 

de reprodução da sociedade. A educação do campo, na perspectiva que debatemos nesta 

pesquisa, ajuda a construir uma prática educacional inversa à ideia de educação para a 

reprodução. Nesse sentido, Caldart (2004) acentua que ela está associada a um projeto que, na 

sua ação educativa, ajuda no processo de humanização do ser humano e emancipação dos 

sujeitos por meio da transformação das circunstâncias sociais. Ao longo deste capítulo 

apontamos elementos que evidenciam essa contradição e afirmam uma política de formação 

construída para reforçar os mecanismos que mantêm a educação funcionando a serviço da 

reprodução do capital.  
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3.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA NAS ESCOLAS DO CAMPO EM RONDONÓPOLIS,  

      UM DESAFIO PARA O CEFAPRO 

 

O Cefapro de Rondonópolis, conforme exposto anteriormente, realiza o trabalho de 

formação dos educadores das escolas estaduais do campo por meio do Projeto Sala de 

Educador. Para tanto, são organizadas ações de formação que envolvem o PPDC do Cefapro; 

planos de ações dos formadores; relatórios, avaliações e atas do Projeto Sala de Educador 

desenvolvido pelas escolas e o Projeto Sala do Professor Formador. O texto a seguir trata 

deste trabalho e visa apreender aspectos que nos permitem dizer se a formação realizada por 

este centro de formação nas referidas escolas está de acordo com as políticas do Estado e com 

a base teórica que sustenta tal política. Neste propósito, analisa-se os documentos e projetos 

supracitados, bem como as propostas dos encontros de formação realizados com os 

educadores; artigos e relatos de experiências produzidos sobre estes encontros. Como dito 

anteriormente, o centro de formação continuada de Rondonópolis fica na Região Sul do 

Estado e desenvolve ações de formação em 82 escolas da rede estadual de ensino, localizadas 

nos 14 municípios desta região, os quais compõem o polo de formação da região Sul. Dentre 

as 82 escolas que pertencem ao polo de formação de Rondonópolis, as 13 que fazem parte 

deste objeto de estudo ficam no campo, em 12 distritos, e um assentamento da Reforma 

Agrária, de acordo com o se encontra representado no mapa a seguir.  
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Figura 4 – Mapa da região Sul de Mato Grosso localizando as escolas estaduais do campo nos 

respectivos municípios, distritos e assentamento em que se encontram 

 

 

Elaboração: Antônio Latorraca Netto (2017). 

 

Com um trabalho de orientação, acompanhamento e intervenção pedagógica, as 

ações do Cefapro de Rondonópolis estão voltadas para atender as demandas formativas do 

Projeto Sala de Educador com base nas orientações da Sufp. À frente deste trabalho estão a 

equipe gestora e os professores formadores habilitados nas diferentes disciplinas das áreas do 

conhecimento que, no início de cada ano, elaboram um plano de trabalho para ser 

desenvolvido durante o ano letivo. O elemento definidor de tal planejamento é o diagnóstico 

do desempenho dos estudantes, apresentado na avaliação do ano anterior, feita no Projeto Sala 

de Educador e no Projeto Sala do Professor Formador. Os resultados de todo o trabalho do 

Projeto Sala de Educador são requisitos para o Cefapro elaborar o PPDC no início do ano 

seguinte. Para os objetivos a que se propôs, nesta pesquisa, analisou-se os PPDC dos anos 

2011, 2013, 2015 e 2016. Vale ressaltar que não foi possível localizar o de 2012.  
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Em síntese, o PPDC é um documento do Cefapro que expressa suas intenções de 

trabalho e a concepção teórica em que as ações formativas se ancoram. De posse dos 

documentos, instigou-nos saber se o contexto sociocultural das escolas do campo é levado em 

conta no planejamento das ações do Cefapro. Que estratégias ele usa para trabalhar com as 

escolas do campo sem que suas ações fiquem totalmente submetidas aos procedimentos 

normativos da política de formação do Estado? A fim de atender aos objetivos propostos, 

buscou-se conhecer os marcos filosófico e pedagógico, considerando que estes referenciais 

permitem uma apreensão maior das questões que guiaram nossas análises. O marco filosófico 

de todos os PPDC analisados afirma a concepção da política de formação do Estado e o 

compromisso com as tendências educacionais que influenciaram tal política, ao dizer que, 

“[...] Essa formação, de acordo com as tendências educacionais de todo o mundo e em 

consonância com as políticas públicas de educação de nosso Estado, deve acontecer no loco 

de atuação dos profissionais e atendendo às demandas específicas e urgentes do fazer 

pedagógico” (SEDUC, 2016). Pode se dizer que, do ponto de vista do planejamento geral das 

ações formativas do Cefapro, elas são autênticas em relação à visão de educação que norteia a 

formação de professores no Estado.  

 As dimensões da profissão docente são abordadas no marco filosófico de três PPDC 

analisados, trazendo os princípios que fundamentam tal profissão,  

 

Fundamentamo-nos aqui no princípio de que os professores, para realizarem 

seu trabalho, equilibram três dimensões essenciais da sua profissão: sejam 

elas a do saber, saber fazer e saber conhecer, a do ser e ter consciência do 

seu ser e do ser de seus alunos, e a do conviver amorosamente com os alunos 

e os pares. Ao Cefaparo cabe mais diretamente, mas não apenas, dedicar-se à 

dimensão do saber, saber fazer e saber conhecer dessa profissão que é em 

primeiro lugar uma preocupação profissional do próprio formador, [...]. 

(SEDUC, 2011). 

 

A dimensão do saber, que defendemos na formação de educadores e acreditamos que deveria 

fazer parte das ações formativas do Cefapro e do professor formador, possui uma perspectiva 

educativa em que a aprendizagem na formação docente deixa de estar focada no ensino e se 

desloca para o professor; pensando nesse professor como protagonista do seu processo 

formativo, conforme acentua Imbernón (2010), para tanto, é necessário mudar a organização, 

a gestão e as relações de poder entre os educadores; evitar a universalidade como instância 

superior do conhecimento; sair dos problemas genéricos para as questões mais específicas dos 

professores. Nessa direção as políticas de formação precisam ser elaboradas com vistas a 

favorecer a flexibilidade e a descentralização das estruturas de formação. Na visão educativa 
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da educação do campo entende-se que o papel do formador consiste também em atender os 

diferentes contextos da formação, de modo a entender e ampliar sua visão e a de seus pares 

sobre os processos educacionais, formais e/ou não formais. Isto significa dizer que na 

formação docente é preciso saber ressignificar o lugar social do profissional de educação do 

contexto atual. 

 No tocante à dimensão pedagógica, o contexto cultural é pensado numa relação com 

a prática reflexiva do professor, como elementos que irão contribuir na formação do 

profissional para os processos avaliativos. Nesse sentido, o PPDC de 2013 traz que,  

 

O centro de formação [...] acredita na formação continuada de acordo como 

concebe a política pública de educação do estado por considerar que o 

contexto cultural deve ser valorizado para a prática reflexiva na construção 

do profissional da educação, bem como construir instrumentos diagnósticos 

capazes de avaliar o processo de ensino aprendizagem, [...]. (SEDUC, 2013). 

 

É importante ressaltar que esta concepção é reforçada em todos os planos ora 

analisados, destacando a proficiência dos estudantes como o elemento central das ações de 

formação do Cefapro. 

No que tange às questões relacionadas à escola, todos os planos analisados reforçam 

sua importância como o espaço apropriado para o desenvolvimento profissional por via da 

formação continuada. Contudo, dá ênfase a uma visão de formação que se fecha à dimensão 

cognitiva e instrumental do ensino, à relação do professor com os conteúdos e à elaboração de 

técnicas para superar os problemas de aprendizagem que leva os estudantes a um baixo 

rendimento. Pode se concluir que as ações de formação que o Cefapro de Rondonópolis 

planeja no PPDC, para implementar o Projeto Sala de Educador, não indicam uma perspectiva 

de superar o caráter instrumental e funcionalista da política de formação continuada de Mato 

Grosso. Conclui-se, também, que o planejamento não incorpora uma concepção formativa que 

valoriza e reconhece a dimensão da cultura e dos conhecimentos que nascem dos diferentes 

saberes, como elementos a serem considerados referência para um trabalho de formação 

docente.  

Sabe-se que os conhecimentos que nascem da cultura devem ser fundamentais nos 

processos de formação dos sujeitos. Nessa concepção podemos nos apoiar em Gramsci 

(1982), quando ele diz que a base de um projeto educativo deve ser constituída pela tríade 

trabalho, ciência e cultura. Para o autor, estes elementos constroem a unidade no processo de 

ensino e produzem a organização dos conteúdos. Pode-se, portanto, dizer que no plano de 
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trabalho do Cefapro não estão presentes os elementos que articulam a formação técnica com a 

formação política na formação dos educadores. Entende-se que essa articulação é necessária 

para evitar a fragmentação na produção dos conhecimentos na formação dos educadores. 

Gramsci (1982) faz um debate acerca da separação teoria e prática na produção dos 

conhecimentos, trazendo a categoria trabalho como o elemento central nos processos 

formativos. Segundo ele, quando a formação dos indivíduos é feita numa perspectiva em que 

o trabalho é constituinte do processo educativo, ela se dá numa relação que integra o pensar e 

o fazer, a teoria e a prática, e supera a dicotomia que há entre o conhecimento de cultura geral 

e o conhecimento de cultura específica/profissional. Com isto, o autor diz que devemos ser 

formados numa base de formação técnica e política. Arroyo (2010) defende uma formação de 

profissionais docentes que integra os diferentes conhecimentos numa relação que 

contextualiza trabalho, cultura e ciência. Segundo ele, é dessa perspectiva formativa que eles 

precisam para se verem como formadores de sujeitos e não como meros administradores de 

conteúdos disciplinares. 

 Na análise do Projeto Sala do Professor Formador, procurou-se manter os mesmos 

objetivos e indagações feitas nas análises do PPDC. Foram analisados os projetos referentes 

aos anos 2013, 2014 e 2015, porém não foram encontrados os projetos de 2011 e 2012. Já nos 

referimos aqui ao Projeto do Professor Formador do Cefapro de Rondonópolis e dissemos que 

ele tem como finalidade estreitar as relações do Cefapro com as escolas e preparar os 

professores formadores para atuarem com a formação de seu pares no Projeto Sala de 

Educador, portanto, para implementar a política de formação continuada. A formação dos 

professores formadores é feita com base nas demandas que surgem das necessidades 

formativas dos profissionais das escolas, que se originam das avaliações de desempenho dos 

estudantes. É importante dizer que esta concepção é reforçada em todos os planos ora 

analisados, e que a questão da proficiência dos estudantes aparece como o elemento central 

das ações de formação do Cefapro. 

Na interpretação dos documentos optou-se pelos objetivos e as temáticas de estudo, 

tendo em vista que estes dois itens do projeto se relacionam com os marcos filosóficos e 

pedagógicos dos PPDC e expressam a concepção de formação do professor formador. Nos 

objetivos pode-se verificar o predomínio de ideias que direcionam a formação, reforçando a 

prática reflexiva do professor no sentido de refletir a prática a partir da prática. Todos os 

projetos Sala do Professor Formador são elaborados na concepção e princípios que orientam a 

política de formação continuada, e propunham uma formação com base nos conhecimentos 
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que preparam os professores para trabalhar com a proficiência. Com isto, as temáticas de 

estudo são elaboradas para atender os objetivos do projeto, reforçando a visão de formação de 

tal política. Mediante tal constatação pode-se afirmar que, na formação dos professores 

formadores, os estudos dão prioridade para o diagnóstico da Escola Organizada em Ciclos de 

Formação Humana e do Ensino Médio, com base no SIGEDUCA e nos descritores da Prova 

Brasil, da ANA e do ENEM.  

Este fator nos reporta a Freitas (2004), quando diz que os anos 1990, na educação, 

foram produto das circunstâncias deterministas pós-modernista e social conformista. Período 

em que a educação deixa de ser vista como um direito da sociedade e é entendida como um 

serviço. Segundo o autor, a ênfase nas concepções e finalidades educativas se perde em razão 

de dar maior importância à permanência do aluno na escola, acompanhado das competências 

nas disciplinas de português e matemática que os estudantes precisam adquirir no preparo 

para o mercado de trabalho. Isto nos leva a entender que os investimentos feitos na qualidade 

do ensino, a que nos referimos no segundo capítulo, estão relacionados a esses fatores. 

Pode-se postular uma visão reducionista da educação na formação dos professores 

formadores do Cefapro. Uma perspectiva formativa que se prende aos procedimentos 

normativos de uma política que reduz a aprendizagem dos professores à dimensão das 

competências e ao conhecimento técnico metodológico da profissão com vistas a responder às 

demandas do mercado. Portanto, uma formação que não leva o formador a construir uma 

concepção educativa numa perspectiva emancipatória. Caldart (2004) faz o debate sobre o 

conceito de educador na educação do campo e diz que ela ajuda a construir um conceito 

alargado de educador do campo. Ao dizer que se pode ser educador sem perder a 

especificidade da tarefa de conhecer a complexidade dos processos de aprendizagem, esta 

autora nos convida a romper com as visões fragmentadas e reducionistas da formação de 

educadores e adotar práticas mais abrangentes, com foco nas dimensões educativas que 

formam o ser humano. Isto significa, na concepção de educação que defendemos, ser um 

formador de professor que tem como trabalho principal o de pensar e fazer a formação nos 

distintos espaços da convivência humana. Contudo, a formação deste formador não pode se 

restringir aos conhecimentos que os preparam para atuar num contexto específico para atender 

às demandas de uma política de interesses.  

Já mencionamos que o trabalho dos professores formadores dos Cefapro, nos anos de 

2008 a 2015, estava organizado com base nas áreas do conhecimento e na área das 

diversidades educacionais na qual se contava com um formador responsável pelo trabalho 
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específico da formação dos profissionais que atuam nas modalidades de ensino desta área, 

onde incluía-se a educação do campo. Procurou-se então saber se a educação do campo faz 

parte da formação dos professores formadores do Cefapro de Rondonópolis. Para tanto, foi 

necessário verificar que tratamento era dado às diversidades educacionais no Projeto Sala do 

Professor Formador no referido período. Verificou-se, em todos os projetos analisados, que a 

menção a esta área somente é feita no item destinado ao estudo dos subgrupos, realizado entre 

os formadores nas suas referidas áreas de atuação, conforme nos referimos no segundo 

capítulo, no texto referente ao Projeto Sala do Professor Formador: Alfabetização; 

Linguagens; Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias; Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias, Tecnologia Educacional, Área 21 

e diversidades educacionais. Isto nos leva a crer que o estudo era feito entre os professores 

formadores responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos, educação do campo, educação 

especial, educação étnico-racial, das tecnologias educacionais e da área 21. Importa, então, 

dizer que não foram encontrados documentos referentes ao planejamento destes estudos.  

Portanto, pode-se dizer que, no Projeto Sala do Professor Formador de 

Rondonópolis, as diversidades educacionais ocupam um lugar secundário; com isto, a 

educação do campo não faz parte do processo formativo dos professores formadores do 

Cefapro. Pode-se entender este fator com as contribuições de Arroyo (2010), quando afirma 

que os profissionais da educação do campo não são formados na diversidade da sua cultura. 

Para este autor, isto ocorre porque as políticas de formação de professores não têm as 

diversidades como um elemento constituidor dos processos formativos dos sujeitos, no 

entanto, os projetos de formação das instituições formadoras não tomam as diversidades como 

ponto de partida da formação destes profissionais. Ou seja, o projeto formativo das 

instituições não parte dos elementos constituintes da cultura dos indivíduos para construir sua 

proposta formativa. 

Conclui-se que os conhecimentos específicos da educação do campo não são levados 

em conta na formação dos professores formadores do Cefapro de Rondonópolis, que ocorre 

por meio do Projeto Sala do Professor Formador. Isto nos leva a crer que os conhecimentos da 

cultura do campo não são considerados importantes para o trabalho no atendimento ao Projeto 

Sala de Educador. Confirma, portanto, a afirmação de que os formadores são formados numa 

perspectiva educativa que não contribui para pensar a formação de seus pares numa 

concepção emancipatória. A falta dos conhecimentos específicos da educação do campo, na 

formação dos professores formadores da formação continuada, contribui para que nas ações 
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de formação seja reproduzido o que Arroyo (2010) chama de ideário civilizatório da realidade 

urbana. Segundo ele, essa ideia formada, de que a sociedade tem a cidade como o lugar da 

civilidade e do desenvolvimento, sobrepondo o campo, produz, na prática, um ensino pensado 

numa concepção única de currículo que é reproduzido no campo. Pode se afirmar, portanto, 

que, se os formadores são formados com foco nos conhecimentos necessários a desenvolver a 

profissão docente numa perspectiva que forma para o mercado com os valores do capital, 

torna-se impossível um trabalho nas escolas do campo, numa visão educativa que forma os 

educadores com os valores e os princípios que promovem a autonomia e o protagonismo 

docente. 

 

3.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO CAMPO NAS ESCOLAS  

      ESTADUAIS EM RONDONÓPOLIS, DO QUE ESTÁ PRESCRITO AO QUE É  

      POSSÍVEL 

 

As análises e interpretações que se pretende para a elaboração deste texto partem do 

pressuposto de que a formação continuada dos profissionais da educação básica de Mato 

Grosso é uma política que foi idealizada, desde seu princípio, numa visão hegemônica e 

segmentada da realidade, inspirada pelos valores da cultura urbana. Diante de tal realidade 

pode-se dizer que ser um agente formador, articulador e mediador desta política nas escolas 

do campo, e se colocar na condição de reelaborar e repensar suas práticas e a forma de se 

relacionar com elas para contrapor esta concepção é um desafio para o Cefapro de 

Rondonópolis, uma vez que os documentos trazem uma compreensão da materialidade 

educativa que deu origem à educação do campo e indicam a importância de se considerar a 

cultura camponesa e seus diferentes saberes, que emanam de suas realidades como elementos 

centrais das ações formativas. O desafio se torna ainda maior perante a necessidade de se 

entender os mecanismos de controle do Estado, exercidos pelas políticas públicas, e ter que 

criar estratégias que extrapolem as prescrições e os convencionalismos das políticas 

educacionais. 

Ter clareza acerca dessas questões nos levou a querer saber sobre o trabalho do 

Cefapro nas escolas do campo. Para tanto, procurou-se analisar os planos de ação e relatórios 

do professor formador da educação do campo e dos formadores que, durante o período 

referente à pesquisa, acompanharam o Projeto Sala de Educador nas escolas pesquisadas, bem 

como documentos produzidos pelo Cefapro para ações formativas realizadas na formação dos 
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educadores do campo. Já dissemos, anteriormente, que o plano de ações do professor 

formador da educação do campo possui dois focos distintos: um para atender as demandas do 

Projeto Sala de Educador, conforme estabelecem os orientativos da Sufp, e outro para as 

ações da formação específica dos educadores do campo.  

Fragmentos do plano de ação desenvolvido em 2014 nos ajudam a entender as 

questões em debate. O plano esboça 22 ações formativas, algumas são específicas da 

formação dos educadores do campo, outras, da política de formação continuada para o 

desenvolvimento do Projeto Sala de Educador conforme o orientativo (2014). Verifica-se que 

no plano, as ações formativas que são voltadas para as questões específicas do campo são 

realizadas fora do Projeto Sala de Educador e expressam uma visão mais política da formação 

docente, como se vê a seguir. “Promover estudos, encontros e partilhas de experiências em 

parceria com o Cefapro, bem como fazer o registro das inovações pedagógicas. [...] contribuir 

com o processo de articulação e criação dos comitês de educação do campo locais e regionais 

participando do seu processo de implantação” (SEDUC, 2014). Como vimos, no relato de 

experiência foi feito um trabalho que ocupou tempo e espaços diferentes do previsto para o 

realização do Projeto na escola. Arroyo (2007) acentua que, para formar profissionais 

docentes para atuar no campo, é preciso se respeitar a realidade cultural e a dinâmica de vida 

no campo. A própria forma de organizar a formação, levando em conta essa realidade, faz 

parte dos conhecimentos específicos da formação de educadores do campo. Fazer isto 

significa, a meu ver, organizar os tempos e espaços da formação sem atender aos tempos e 

espaços prescritos pelos instrumentos normativos da formação de professores. 

Pode-se perceber, no referido plano, a presença de elementos que evidenciam uma 

preocupação com a concepção e as finalidades da formação desenvolvida nas escolas do 

campo. Nesse sentido, no item dedicado aos pressupostos teóricos metodológicos encontra-se 

que as ações de formação devem partir do conhecimento da realidade cultural das escolas e 

ajudar o coletivo de educadores a compreenderem a necessidade de construir o currículo 

específico do campo. Traz-se aqui um fragmento do texto que expressa tal ideia e o olhar 

dedicado à realidade das escolas. 

 

As escolas possuem realidades que são específicas e realidades que são 

comuns entre elas, porém determinadas pelo contexto sociocultural e 

econômico do lugar onde estão inseridas. Portanto, nesse trabalho é preciso 

ter um olhar ampliado sobre cada realidade. Isto nos possibilita ver a 

materialidade que constitui cada uma e os aspectos que as diferenciam. 

Precisamos produzir o processo de formação de maneira que cada uma trace 

o seu caminho e se reconheça no papel de instituição formadora dos sujeitos 
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do campo construindo autonomia no seu jeito de ser e de fazer. (SEDUC, 

2014). 

 

Em outro parágrafo o formador reforça essa ideia, afirmando que a formação de 

educadores do campo propõe criar espaços, práticas e estratégias de mudança do ensino no 

campo e reforçar a relação da escola com o conhecimento. Nesse sentido podemos buscar 

contribuição nas ideias de Caldart (2010) que, apoiada no materialismo histórico-dialético de 

Marx, debate sobre a produção do conhecimento. A autora fala que no campo os sujeitos 

precisam “estudar os fenômenos ou as questões em toda sua complexidade, tal como existe na 

vida real” (CALDART, 2010, p. 81). Para tanto, a abordagem do conhecimento a ser 

produzido nas escolas do campo deve ajudar os sujeitos a compreenderem a realidade no 

movimento histórico em que ocorre a produção da vida, portanto, levá-los a compreender a 

realidade como totalidade e nas suas contradições. 

 Nesse aspecto, é possível afirmar que o plano, ora analisado, traz elementos da 

formação específica dos educadores do campo. A nosso ver isto significa evidenciar uma 

postura na prática formativa dos professores que ainda não é comum nos Cefapro. Esta 

inversão da lógica encontra eco nas ideias de Brandão (2007). O autor compreende a 

educação como uma prática social, porém não reconhecida pelos sistemas de ensino e, por 

isso, o saber intelectual se dá descontextualizado dos saberes do cotidiano.  

 No tocante às formações previstas no plano de trabalho do professor formador da 

educação do campo, para serem desenvolvidas fora do Projeto Sala de Educador, conforme se 

mencionou anteriormente, o relato de experiência, produzido por ele em 2015, traz que no 

período de 2011 a 2014 foram realizados nas escolas do campo oito encontros de formação 

com os educadores. Os objetivos dos encontros eram promover o diálogo e a troca de 

experiências entre as escolas, debater temáticas referentes à educação do campo e a formação 

continuada, aproximar o Cefapro das escolas e dos educadores, e fortalecer o diálogo entre 

ambos. Verifica-se no contexto das atividades formativas realizadas que, para os estudos, 

adotaram-se ações coletivas. De acordo com o relato de experiência do formador, o estudo se 

deu numa metodologia e dinâmica que possibilitou a continuidade das ações e garantiu a 

sequência das atividades pelas escolas entre um encontro e outro. O trabalho foi realizado em 

parceria com a Geec, as Secretarias municipais de educação dos municípios do polo e as 

assessorias pedagógicas representantes da Seduc nos municípios em que as escolas se situam.  

 No período de 2015 a 2016 foram realizados mais dois encontros organizados pela 

equipe gestora e os formadores do Cefapro. Num artigo, escrito em 2016, por Oliveira, Carlos 
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e Souza, integrantes do quadro do Cefapro de Rondonópolis, eles relatam a experiência do 

encontro de 2015 e se referem às anteriores, ressaltando que 

 

Esses encontros anuais, que são realizados desde 2012, objetivam não só 

integrar essas escolas e seus profissionais, mas constituem-se por espaço de 

reivindicações para essa legitimidade, sobretudo, levando em consideração a 

tríade campo - política pública – escola. É também um espaço de reflexões e 

de socialização das práticas pedagógicas e formativas que se desenvolvem 

em cada unidade escolar. (OLIVEIRA; CARLOS; SOUZA, 2016, p. 02).  

 

 Apesar de ser reservado um lugar secundário à educação do campo nos documentos 

que orientam a formação continuada e não se encontrar evidências dos conhecimentos 

específicos da formação dos educadores das escolas do campo nos PPDC do Cefapro, pode-se 

dizer que, mesmo assim, realizou-se um trabalho na perspectiva da educação do campo. Que 

ele foi articulado no Projeto Sala de Educador das escolas e teve como propósito a formação 

dos educadores com base nos conhecimentos da realidade do campo, de acordo com o que 

preveem os documentos que normatizam a educação do campo. Reconhecer isto significa 

dizer que, apesar dos limites da política de formação continuada, foram criadas, no Cefapro de 

Rondonópolis, estratégias de trabalho que extrapolaram alguns mecanismos, que mantêm a 

formação voltada para responder aos interesses do Estado. Pode-se constatar, no plano de 

trabalho do professor formador da educação do campo, que as ações da formação específica 

dos educadores do campo extrapolavam as orientações e o tempo destinado aos estudos no 

Projeto Sala de Educador. Isto nos leva a inferir que elas não são previstas nos Pareceres 

Orientativos da Sufp, portanto, não são demandas do Projeto Sala de Educador.  

 O texto que trata da formação continuada, Mato Grosso (2010), traz que, “a 

formação do educador deve ser um processo permanente, contínuo, não pontual, realizado no 

cotidiano da escola, em horários específicos e articulado à jornada de trabalho [...]” (MATO 

GROSSO, 2010, p. 17). Sabe-se que a realidade de espaço e tempo do campo é diferente da 

realidade urbana e que a dinâmica de vida dos sujeitos que vivem nesse espaço constitui um 

jeito próprio de viver e de produzir nele. Sabe-se, também, que as políticas públicas são 

pensadas sem considerar estas contradições. Por isso, elas são normatizadas sem levar em 

conta as diferentes realidades. Portanto, é nesta realidade contraditória da política de 

formação continuada de Mato Grosso que as escolas do campo e o Cefapro têm que lidar no 

Projeto Sala de Educador. Procurou-se construir caminhos que tornassem possível um 

trabalho nas escolas do campo partindo do que está estabelecido e prescrito para outras 

possibilidades. Uma tentativa de superar a visão fechada e instrumentalista da formação, que 
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tem levado à secundarizarão e ao não reconhecimento da “dinâmica social, econômica, 

política e cultural” ampla, como afirma Arroyo (2010). Pode-se inferir que se procurou dar 

ênfase à formação dos educadores do campo a partir de uma concepção de escola e da 

docência numa perspectiva contextualizada, ou seja, a partir do contexto social da realidade 

em que esses profissionais atuam.  

 Compreendo que é necessário o entendimento, por parte das equipes formadoras dos 

Cefapro, de que, para fazer a formação continuada dos profissionais das escolas do campo na 

concepção de escola e de docência, mencionada no parágrafo anterior, é preciso superar a 

concepção de formação da Seduc, rompendo com a lógica em que a política de formação do 

Estado está estruturada. Para tanto, entende-se que é necessário desviar o foco da formação 

dos conhecimentos formalizados para uma formação que parte das dimensões da cultura onde 

se encontram os diferentes saberes. Isto ajudará os educadores a compreenderem que a 

relação da escola com a sociedade precisa se dar no sentido de formar para as relações sociais, 

e que a qualidade do ensino deve ser entendida e pensada na perspectiva da qualidade social 

da vida dos sujeitos. Por isso o projeto de formação de educadores, construído pelas escolas 

do campo, precisa ter como ponto de partida o estudo do campo. Portanto, elas devem ter 

clareza do projeto de educação-formação que defendem e em que projeto de campo e de 

sociedade ele se ancora.  

  Arroyo (2010) enfatiza a importância de se ter clareza e entendimento de que é 

necessário um rompimento com os mecanismos de controle das políticas públicas para 

transcender deste modelo para uma forma de pensar e planejar a formação numa perspectiva 

ampla e emancipadora. Podemos buscar, em Mészáros (2008), maior compreensão acerca 

desse rompimento. O autor enfatiza que os princípios que orientam a educação formal 

precisam perder o vínculo com a lógica do capital, pois ela impõe e conforma a educação aos 

limites reprodutivos deste sistema. Para tanto, a educação formal precisa construir um 

intercâmbio progressivo com práticas educacionais e com processos de educação abrangentes.  

 Nas concepções educativas de Caldart (2010), compreende-se que a escola possui um 

papel importante nesse processo. Para esta autora a escola do campo precisa buscar sua 

transformação por dentro. Isto significa que ela deve ser capaz de ultrapassar os limites de 

uma educação comprometida com os interesses da produção e reprodução do capital e se 

propor a reverter a lógica de sua relação pedagógica com a produção do conhecimento. Nessa 

propositura, entende-se que a escola do campo necessita buscar sua autonomia por meio de 



137 

 

um projeto formativo que constrói o caminho da transcedência. Para tanto, precisa ser um 

projeto construído a partir dos princípios orientadores da cultura que forma os seres humanos.  

 Defende-se que a formação continuada nas escolas do campo deve se materializar na 

perspectiva de consolidar uma concepção de formação de educadores que compreenda todas 

as dimensões da vida humana. Uma visão que considere os processos formativos dos sujeitos 

e vise a autonomia e emancipação dos educadores no desenvolvimento das ações educativas 

na escola e na sociedade. 

 

3.4 PROJETO SALA DE EDUCADOR NAS ESCOLAS DO CAMPO: PRESCRIÇÃO DAS 

POLÍTICAS, OU ESPAÇO DE FORMAÇÃO? 

 

 O Projeto Sala de Educador possui uma concepção teórico-metodológica que o 

apresenta como veículo que conduz todas as ações de formação, ou seja, é por via deste dele 

que a formação continuada acontece. O desenvolvimento deste projeto na escola tem como 

objetivo principal, de acordo com Mato Grosso (2010, p. 23), “[...] fortalecer a escola como 

espaço formativo, com o compromisso coletivo na busca da superação das fragilidades e 

consequente construção das aprendizagens”. As análises a que se propõe fazer, a seguir, têm a 

intensão de enfatizar elementos de compreensão de como este projeto se concretiza na escola 

e como o Cefapro contribui para efetivar uma formação voltada para as escolas do campo. 

Com esta propositura elegeu-se, como material de análise, os documentos da Sufp que 

orientam a elaboração e execução do Projeto Sala de Educador na escola, no período referente 

à pesquisa; bem como projetos das escolas do campo que fazem parte deste objeto, os planos 

de ações e relatórios dos professores formadores que acompanharam a formação pelo Projeto 

Sala de Educador nas escolas pesquisadas. Foram analisados 21 projetos, desenvolvidos no 

período delimitado pela pesquisa, nas 13 escolas que são objetos de estudo.  

Para compreender como este projeto se materializa nas escolas do campo é preciso se 

pensar sobre os mecanismos que compõem esse processo e os fatores que lhes deram origem, 

assuntos já mencionados nesta dissertação. De acordo com o texto de formação continuada 

(MATO GROSSO, 2010), ele é compreendido como um espaço de formação e autoformação 

a ser desenvolvido na e pela escola com todos os seus profissionais como formação contínua. 

No Cefapro, esse diálogo se concretiza mais especificamente por meio da atuação do 

professor formador pela orientação, intervenção e participação nas atividades de formação 

que acontecem na escola. Um trabalho que é feito por meio de um plano de ação que prevê 
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estudo, avaliação e elaboração de relatório das ações e do acompanhamento realizados. Na 

escola, o Projeto Sala de Educador ganha status nas ações do coletivo que se dão a partir do 

trabalho que cada um realiza com os estudantes numa relação com as atividades formativas do 

projeto. Para tanto, o planejamento coletivo, e a avaliação diagnóstica são os elementos que 

garantem sua efetivação e o diálogo da escola com o Cefapro.   

É importante destacar que os pareceres que orientam a elaboração e execução do 

Projeto Sala de Educador estabelecem que tanto o Cefapro quanto a escola, ao planejarem seu 

trabalho por via do Projeto Sala de educador, devem incentivar os profissionais a refletirem 

sobre sua prática, os contextos e as realidades em que atuam para identificarem os problemas 

que interferem no ensino/aprendizagem e indicar as necessidades formativas. Os documentos 

reforçam que esta reflexão e os desafios a serem identificados devem se amparar nas 

avaliações da escola sobre as aprendizagens dos estudantes, bem como nos indicadores do 

IDEB, do ENEM e do Sistema de Gestão de Aprendizagem (SIGA). Contudo, ao mesmo 

tempo em que reforçam uma formação focada em resultados, também utilizam conceitos que 

denotam uma visão contrária e de perspectiva emancipadora. Nos pareceres e no texto Mato 

Grosso (2010) encontra-se que a finalidade principal do Projeto Sala de Educador é criar 

espaço de formação, de pesquisa, de reflexão, de colaboração e trocas de experiências. Assim 

como criar redes de informações e de conhecimentos e saberes primando pelo permanente 

diálogo, a ação coletiva e colaborativa e o protagonismo dos educadores no seu processo 

formativo. 

Mediante o exposto, pode-se dizer que nas escolas do campo é possível se construir 

alternativas de mudanças na perspectiva da formação dos educadores por meio do Projeto 

Sala de Educador, pois ele é constituído também de conceitos que possuem dimensões 

educativas que sugerem uma inversão da lógica nos projetos de formação. Mas, é necessário 

dizer que estes conceitos estão presentes somente nos documentos e nos discursos da 

formação continuada que acontece nas escolas do campo, reforçando a ideia de que ela é 

construída numa concepção democrática e humana. Entretanto, as análises dos documentos 

evidenciam que, na prática, sobrepõem os mecanismos que reforçam a concepção 

fragmentária e utilitarista da formação. Observa-se que nos planejamentos se dá prioridade 

aos critérios de um trabalho que segmenta a formação, priorizando apenas a aprendizagem do 

estudante e limitando a aprendizagem do educador ao domínio dos conteúdos disciplinares e 

às técnicas de ensino. Ao analisar os planos de formação e os relatórios dos professores 

formadores, se verifica o predomínio dos aspectos técnicos e prescritivos dos pareceres 
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orientativos dando ênfase à melhoria do ensino/aprendizagem nas áreas de Matemática, 

Língua Portuguesa e alfabetização. Diante disto pode-se inferir que este fator confirma o que 

já foi dito anteriormente, que a política de formação continuada de Mato Grosso, desde o 

princípio, foi pensada para resolver os déficits de aprendizagem dos estudantes nessas três 

áreas do conhecimento e elevar os índices de aprovação dos estudantes. O fragmento de 

relatório, a seguir, traz elementos que são esclarecedores. 

 

Antes de iniciar a elaboração do projeto a escola fez um diagnóstico das 

aprendizagens dos alunos do Ensino Fundamental a partir dos relatórios 

avaliativos e dos resultados finais. Com este diagnóstico, verificou-se que 

apesar do trabalho que vem sendo feito com base nas matrizes de habilidades 

de português e matemática do SIGA e da prova Brasil, que elevou muito o 

nível de aprendizagem dos alunos diminuindo assim as dificuldades com a 

leitura e a escrita, os alunos ainda apresentam alguns problemas nessas duas 

áreas. Porém, o problema maior se apresentou no início de 2013 na área de 

ciências da natureza. (SEDUC, 2013). 

 

Os relatórios serviam de base para o professor formador planejar as ações de 

acompanhamento e orientação ao Projeto Sala de Educador do ano seguinte e para fazer sua 

autoformação. O plano de ação desenvolvido pelo formador da educação do campo em 2014 

esboça ações enfatizando que as necessidades formativas na escola são consideradas para o 

planejamento “de acordo com as prioridades, o diagnóstico das avaliações do ciclo [...]” 

(SEDUC, 2014). Em outro parágrafo é dado enfoque às prioridades, deixando claro que, para 

o trabalho de acompanhamento e intervenção, serão priorizadas “as escolas com maior 

dificuldade no desenvolvimento do projeto e a compreensão das políticas de educação do 

Estado” (SEDUC, 2014). 

Ao fazer as análises dos projeto Sala de Educador das escolas pesquisadas 

considerou-se que a formação continuada nas escolas do campo deve levar em conta os 

contextos em que elas estão inseridas, considerando, para o processo formativo dos 

profissionais, a realidade que constitui tal contexto com suas contradições. No entanto, 

instigou-nos saber sobre os conhecimentos específicos do campo na formação dos 

educadores. Procurou-se, então, na análise dos projetos, se é dada ênfase a esses 

conhecimentos ou aos conhecimentos da política de formação, estabelecidos nos pareceres 

orientativos da Sufp. Para tanto, buscou-se, nos objetivos e nos temas selecionados para 

estudo, elementos que evidenciassem tais concepções. Verificou-se, em todos os projetos 

analisados, que a maioria dos objetivos direcionam a formação para as questões da política de 

formação continuada da Seduc. Referente aos conhecimentos da educação do campo, quase 
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todos os projetos analisados, com exceção de alguns, trazem objetivos que propõem estudos 

voltados para as questões específicas desta realidade. No entanto, eles não constituem o foco 

da formação desenvolvida no Projeto Sala de Educador da escola, pois a maioria dos objetivos 

são voltados para os conhecimentos da política de formação continuada. Constatou-se que a 

formação continuada nas escolas do campo está mais direcionada para a prática reflexiva dos 

professores; para as intervenções pedagógicas no processo ensino/aprendizagem a partir dos 

diagnósticos realizados pelos educadores e pelas avaliações externas, bem como para estudar 

temas voltados ao processo de ensino e aprendizagem para subsidiar a intervenção na prática 

pedagógica, conforme se encontra na maioria dos objetivos dos projetos analisados. O texto 

que trata da política de formação continuada (MATO GROSSO, 2010), traz, sobre a 

concepção da formação continuada na escola, que  

 

[...] os profissionais da educação básica não apenas devem refletir sobre a 

própria prática educativa, mas fazer críticas e construir suas próprias teorias 

à medida que refletem, coletivamente, sobre seu ensino e o fazer 

pedagógico, considerando as condições sociais que influenciam direta ou 

indiretamente em suas práticas sociais. (MATO GROSSO, 2010, p. 15). 

 

Não fica claro, nos projetos nem nos documentos que orientam sua execussão, que 

elementos da realidade social fundamentam a prática educativa nesse processo. A relação 

teoria e prática parece se dar de forma isolada e fora dos contextos em que os sujeitos 

constroem as aprendizagens. Caldart (2010) enfatiza que um dos desafios de formar o 

educador para uma nova educação básica é formar na totalidade. Para tanto, ele precisa saber 

“articular diferentes conhecimento, habilidades, valores; saber formular sínteses básicas que 

permitam fazer escolhas pedagógicas, fundamentadas em opções éticas, políticas e 

intelectuais conscientes” (CALDART, 2010, p. 136). Para a autora, isto só será possível se o 

exercício da práxis se materializar no próprio curso de formação por meio de estratégias 

pedagógicas.  

Referente ao item reservado às temáticas de estudo, observou-se que são indicados 

temas da formação específica dos educadores do campo. Entretanto, prevalecem os temas da 

política de formação continuada. Os mais estudados são aqueles cujo objetivo é atender ao 

desenvolvimento da política de formação continuada, como preveem os documentos oficiais. 

Os mais comuns são as pesquisas e levantamento de dados sobre os índices avaliativos do 

IDEB, da Provinha Brasil e a construção de instrumentos de avaliação; assim como aqueles 

que ajudam a aprender novas práticas pedagógicas em sala de aula; no contexto são 
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estudados, também, os temas que tratam da formação continuada de professores dos autores 

que são referências para a política de formação continuada do Estado.  

Sobre os conhecimentos específicos da educação do campo, como temas de estudo 

no Projeto Sala de Educador, é encontrado nos planejamentos do professor formador da 

educação do campo e nos projetos da maioria das escolas pesquisadas. Em um dos objetivos 

definidos para o trabalho se destacam as questões relativas a 

 

Orientar, acompanhar e intervir no desenvolvimento do Projeto Sala de 

Educador nas escolas do campo levando os profissionais a se reconhecerem 

educadores dessa realidade cultural específica e compreender a necessidade 

de um novo currículo para o campo com metodologias de ensino de acordo 

com a dinâmica de vida dos camponeses. (SEDUC, 2014).   

 

Nos projetos das escolas que trazem esses conhecimentos como pauta de estudo, eles 

são inseridos com maior ênfase e frequência em alguns do que em outros. Portanto, verificou-

se que, dentre os projetos analisados, conforme anunciamos anteriormente, somente cinco não 

trazem a educação do campo como pauta de estudo. Porém, só em três projetos de duas 

escolas diferentes os conhecimentos da educação do campo aparecem com relevância na 

formação, pois são inseridos desde a introdução às referências como um dos componentes do 

processo de formação continuada dos educadores. Nos demais projetos a educação do campo 

aparece apenas no item referente às temáticas de estudo. Trazemos fragmentos dos objetivos 

de um dos projetos que traz a educação do campo como um elemento da formação dos 

educadores para ajudar nessa compreensão: 

 

Possibilitar aos professores da Educação do Campo, oportunidades de 

desenvolver suas potencialidades, qualificar o desempenho no trabalho 

através de estudos, reflexões, planejamento, articulada com o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola. Onde o professor seja capaz de 

identificar e dialogar sobre as matrizes utilizadas no Processo de Educação 

do Campo, [...]. (ESCOLA WELINGTON FLAVIANO COELHO, 2013). 

 

É importante dizer que os Projetos Sala de Educador da escola Wellington Flaviano 

Coelho trazem elementos que caracterizam uma perspectiva de formação continuada voltada 

para os conhecimentos específicos do campo. Entretanto, eles também trazem elementos que 

indicam que a prioridade das atividades formativas se manteve para as questões que atendem 

aos objetivos da política de formação, conforme os Orientativos da Sufp. O mesmo se 

verificou nos projetos da escola 7 de Setembro, onde a ênfase aos conhecimentos específicos 

da educação do campo é dada pelos temas de estudo, como se vê neste fragmento: “Estudo do 
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processo pedagógico e a elaboração de um currículo que atenda às necessidades das escolas 

do campo” (ESCOLA 7 DE SETEMBRO, 2014).  

Pode-se inferir que, por parte da maioria das escolas, existe o reconhecimento da 

importância da educação do campo na formação dos profissionais, para mudar a concepção de 

formação, de escola e de educação, e construir um projeto educativo no campo em outras 

bases formativas. No entanto, sabemos que, para adotar os elementos que dão materialidade a 

um projeto de formação nessa perspectiva, exige que se compreenda o movimento e a lógica 

em que as políticas educacionais são constituídas. Nesse sentido, é preciso entender que a 

formação continuada de Mato Grosso é estruturada numa política pedagógica e burocrática 

pensada para atender aos mecanismos do Estado, criados para os interesses do mercado. 

Portanto, a perspectiva educativa presente nessa ideia é de que professores e alunos precisam 

desenvolver competências em consonância com a hegemonia do capital. Uma lógica em que 

prevalecem os valores econômicos e materiais de um modo de educação hegemônico. É 

compreensivo que as iniciativas de mudanças, que visam construir uma visão de educação 

diferente que contrapõe essa ideia, dificilmente conseguem sobrepor-se ao que está 

estabelecido, se forem feitas pelas vias convencionais. 

As concepções educativas de Mészáros (2008) contribuem nesta via de pensamento. 

Para este autor, as mudanças na sociedade, pensadas numa perspectiva humana, não podem se 

dar pelas vias formais, pois elas são radicais. Segundo ele, as mudanças radicais só serão 

possíveis se forem feitas pela mudança de consciência, o que também só ocorre se houver 

uma mudança de concepção e de compreensão de mundo por parte da sociedade. No entanto, 

é difícil a sociedade mudar sua concepção e compreensão de mundo pelos processos 

educativos formais. A educação formal, como já dissemos anteriormente, é constituída de 

valores e princípios que formam os indivíduos para reproduzir e manter o sistema produtivo 

do capital funcionando. Portanto, o autor acredita que as práticas educacionais que ocorrem na 

sociedade, nos mais diversos espaços e formas de convivência humana, são imprescindíveis 

para uma mudança de concepção da sociedade e, consequentemente, da consciência. Na visão 

deste autor, é difícil haver mudança de consciência da sociedade pelos processos educativos 

convencionais, porque a educação formal produz o consenso e a conformidade. Nessa 

compreensão, ela contribui para manter as condições de desumanização, alienação e 

subversão. 

A educação do campo pensada como uma prática educativa tem origem nos 

movimentos sociais do campo, portanto nas relações de trabalho criadas em diferentes 
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espaços de convivência dos sujeitos. Ela projeta movimento, relações e transformações. Sua 

intencionalidade é o desenvolvimento humano. O movimento por uma educação básica do 

campo, desencadeado em função do direito dos povos do campo terem uma educação escolar 

construída com base na cultura camponesa, fez com que a educação do campo ocupasse os 

espaços públicos do debate e da formalidade. Por isso, quando falamos em educação básica 

do campo nos referimos a uma modalidade da educação formal que nasceu de práticas 

educativas construídas no contexto da educação não formal, que deu origem à educação do 

campo. A meu ver, no Projeto Sala de Educador das escolas que são objeto de investigação 

nesta pesquisa, os educadores vivem o desafio de compreender essa realidade e a 

complexidade dos processos de produção do conhecimento, que exigem compreensão da 

relação entre os saberes gerados da cultura e os conhecimentos formais. 

Pode-se dizer que as ideias de Mészáros (2008), sobre a institucionalização da 

educação plena como uma forma de romper com os limites estreitos da educação formal está 

implícito no projeto de educação do campo pensada pelos movimentos sociais. O autor 

advoga a necessidade de se instituir uma educação que esteja em sintonia com as 

determinações gerais e educacionais da sociedade como um todo. Uma educação que seja 

capaz de, ao invés de produzir o consenso sobre os valores do capitalismo, seja feita no 

sentido de ajudar os indivíduos a conhecer o mundo e não no sentido de acumular 

conhecimentos como funciona a educação que se encontra institucionalizada. Compreende-se 

portanto, a partir das ideias do autor que a educação que acontece nas escolas do campo 

precisa se dá de modo a formar uma consciência de superação dos valores e princípios 

reproduzidos historicamente por uma educação que funciona como reprodutora da ordem 

dominante. Para tanto, os educadores do campo precisam vivenciar um processo formativo 

fora dos limites da educação formal para que possam compreender a relação entre os 

diferentes saberes e contribuir para uma educação contrahegemônica que forme indivíduos 

capazes de contrapor os valores estabelicidos. 

No segundo capítulo mencionamos aspectos da institucionalização da educação do 

campo em Mato Grosso e dissemos que a implantação da política de educação do campo no 

Estado é uma ação estratégica no sentido de construir um currículo nas escolas do campo.   

Um currículo que insere as particularidades históricas, sociais, culturais e ambientais do 

campo como elementos da formação dos sujeitos que vivem nesse espaço. Compreende-se 

que, a formação continuada dos educadores das escolas do campo, mesmo não sendo uma 

política específica para formar estes profissionais, é um lugar onde se pode criar alternativas 
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de mudanças na concepção de formação. Nessa compreensão pode-se inferir que, embora a 

escola do campo seja um espaço convencional, é também educativo e sujeito a essa mudança. 

Podemos nos apoiar nas ideias de Gramsci (1982), com a crítica à escola dualista, para uma 

compreensão a esse respeito. Para o autor, o principal papel da escola enquanto instituição da 

sociedade civil é formar sujeitos autônomos. Nessa linha de pensamento, ele pensa a 

instituição escolar com a função de ajudar a construir a hegemonia da classe trabalhadora e 

advoga uma nova cultura da formação. O autor diz, ainda, que não se deve restringir os 

sistemas educativos às instituições de ensino. Com isto a escola, na visão Gramsciana, é 

pensada a partir dos processos e modos de organização da estrutura social. Na perspectiva 

educativa da educação do campo a escola é vista como um espaço educativo que tem uma 

tarefa fundamental na transformação das novas gerações. Para Caldart (2004), esta escola 

ainda tem que ser construída e a educação do campo, pensada na perspectiva da prática social, 

deve ajudar nessa construção. Para a autora, os elementos de construção da escola do campo 

nascem de sua própria materialidade. Ou seja, do projeto educativo dos sujeitos, vinculado a 

processos de formação amplos e em diálogo com as grandes questões da educação e da 

humanidade. Entende-se que a construção da escola do campo passa também pela formação 

dos educadores que atuam nela. Para tanto, no seu processo formativo ele precisa fazer a 

reflexão sobre como se percebe no mundo, se como sujeito e ser humano constituído e 

constituinte de cultura, ou se apenas como um indivíduo imerso numa realidade contraditória 

que serve o sistema. 

 Com esta propositura, apoiamos-nos em Caldart (2004) e em Gramsci (1982) para 

dizer que a visão educativa desses autores contribui para pensar a realidade das escolas do 

campo de Mato Grosso, especificamente as estaduais do Cefapro de Rondonópolis, no sentido 

de se entender que é preciso ser construída uma visão educativa que as caracterize e dê 

materialidade de escola do campo. Para tanto, é preciso entender que o Estado resulta de uma 

sociedade em classes e que há uma correlação de forças na disputa do poder que, em nome de 

um suposto interesse universal público, defende os interesses particulares. Essa relação é 

complexa, mas ajuda a entender o cenário da formação continuada dos educadores das escolas 

do campo onde o Cefapro vive uma contradição que exige discernimento das concepções 

educativas presentes.   

É preciso entender que há um desafio a ser superado no trabalho com a formação dos 

educadores do campo. Trata-se de descobrir quais os aprendizados específicos que os povos 

do campo necessitam. E assim, compreender que as mudanças ocorrem num processo 
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conduzido com parâmetros e respeito humano, e que a matriz formativa para se trabalhar na 

escola do campo deve ser aquela que não se centra apenas no aspecto cognitivo, mas que 

inclui o desenvolvimento de outras habilidades do educando, como a afetividade, a 

criatividade de trabalhar coletivamente e a de auto-organização. Habilidades que possibilitam 

o desenvolvimento pleno de todas as possibilidades dos seres humanos. Nessa perspectiva o 

ponto de partida do conhecimento a ser trabalhado é o social, a realidade e não as disciplinas, 

as áreas e o conhecimento do professor. Entender como se dá essa relação num projeto 

formativo exige apreensão da concepção de homem e sociedade na perspectiva Gramsciana, 

entendendo a práxis social e humana como um elemento fundamental em todos os campos de 

atuação dos indivíduos. Entende-se que a práxis social nos processos formativos dos sujeitos é 

um exercício que ocorre numa relação dialética deste sujeito com a realidade social na 

construção de uma base formativa sólida que lhes permite atuar com autonomia para intervir 

no mundo. Compreendo que um projeto formativo das escolas do campo, construído com esta 

propositura, só é possível se as políticas educacionais partirem dessa perspectiva. 

É importante destacar que as ideias que guiaram nossa visão educativa nessa 

pesquisa contribuíram para o entendimento de que o Projeto Sala de Educador das escolas do 

campo se realiza numa dinâmica que envolve planejamento, estudo e orientação por parte da 

Sufp, do Cefapro, da escola e dos professores formadores. As demandas formativas são 

pensadas e elaboradas pelo coletivo de educadores com base em diagnósticos e se desdobram 

em estudo coletivo da escola, bem como orientação, intervenção e ações formativas feitas 

pelos professores formadores e a equipe gestora do Cefapro. Nesse contexto, a formação 

específica dos conhecimentos da educação do campo é planejada, orientada e realizada pelo 

professor formador da educação do campo e pelo coletivo de educadores da escola. Verificou-

se que a contribuição do Cefapro na formação dos educadores do campo nas escolas se dá 

pelo trabalho do professor formador da educação do campo, também na realização de eventos 

formativos organizados por via do projeto e pelo trabalho dos professores formadores de 

áreas, nesse caso nas questões específicas do conhecimento das áreas. 

No tocante ao estudo e planejamento do Cefapro no Projeto Sala do Professor 

Formador e no PPDC, constatou-se a ausência de temas e conhecimentos específicos da 

educação do campo nos referidos documentos. Este fator evidencia que nas escolas do campo, 

o trabalho de formação é orientado pelos instrumentos que direcionam a formação para as 

questões e os conhecimentos relativos aos indicadores de desempenho atendendo às 

finalidades da política de formação continuada. Verifica-se que, mesmo assim, nos Projetos 
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Sala de Educador da maioria das escolas investigadas os conhecimentos específicos da 

educação do campo são pautas de estudos, indicando que o coletivo de educadores busca uma 

formação nessa perspectiva. Entretanto, as análises apontam este fator como uma iniciativa 

ainda pequena, diante da constatação de que a ênfase da formação recai nos conhecimentos 

relacionados ao diagnóstico das aprendizagens e à reflexão da prática sobre a prática na 

concepção da política de formação do Estado. Isto nos leva a concluir que a formação 

continuada, desenvolvida nas escolas do campo por via do Projeto Sala de Educador, 

contribui pouco na formação dos educadores com os conhecimentos específicos da realidade 

do campo.  

Outro fator a ser considerado diz respeito à contribuição da política de formação 

continuada no desenvolvimento da educação do campo. As bases teóricas que ancoram a 

concepção de educação e sociedade, defendida nesta pesquisa, nos forneceram os elementos 

necessários para entender que a concepção formativa, que sustenta sua implantação no 

Estado, produz a segmentação dos conhecimentos da formação. Possibilitaram entender, 

também, que enquanto política formativa, se atém às questões da função do professor no 

exercício da docência. Por isto, os aspectos prescritivos dos documentos direcionam os 

planejamentos e as ações formativas para a dimensão técnica pedagógica da formação e para 

os conhecimentos práticos da docência, sem relação com a dimensão política. Isto faz com 

que a formação dos educadores do campo não se dê na perspectiva de promover o 

protagonismo e a emancipação destes profissionais para atuarem na profissão com autonomia, 

no sentido de propor mudanças na concepção e nas práticas de formação que acontecem na 

escola do campo por meio do Projeto Sala de Educador. 

 

3.4.1 E a história continua... 

 

 No segundo capítulo fez-se inferência às mudanças ocorridas em 2016, pela Portaria 

nº 161/2016 que instituiu o NDPE e alterou a forma de organizar os estudos na escola. Por 

esta portaria o Projeto Sala de Educador foi substituído pelo NDPE e a formação continuada 

dos profissionais da educação básica de Mato Grosso passou a ser desenvolvida por meio do 

PEIP e do PROFTAAE. Neste texto, pretende-se trazer aspectos desta mudança, entendendo 

que ela fornece elementos para uma maior compreensão das questões que, ao nosso entender, 

reforçam uma concepção de formação focada no desenvolvimento de competências e impede 
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o desenvolvimento profissional docente na perspectiva da emancipação humana e da 

conquista da autonomia dos sujeitos.  

 Este documento é constituído de oito artigos e um anexo, e assim como os 

orientativos dos anos anteriores, descreve os procedimentos a serem adotados para garantir as 

ações formativas focalizando de forma ainda mais persistente e com rigor teórico o ensino 

com base nos resultados das avaliações internas e externas que têm como objetivo principal 

apontar o nível de desempenho dos estudantes. Com isto, a questão da proficiência e das 

competências desenvolvidas pelo ensino da Matemática e da Língua Portuguesa consistem na 

principal referência da formação e norteiam todas as ações. No anexo único esclarece-se que 

no que se refere aos Projetos de Estudos e Intervenção Pedagógica deve se utilizar os 

resultados das avaliações externas e internas como indicadores das necessidades de 

aprendizagens e assim, identificar os problemas a serem resolvidos para melhoria das práticas 

profissionais e da proficiência [...]” (MATO GROSSO, 2016, p. 42). Em outro parágrafo 

continua  

 

Na análise da ADEPE-MT, [...] os docentes poderão levantar quais as 

necessidades de aprendizagens de cada estudante em Língua Portuguesa e 

Matemática, [...]. Diante das informações apresentadas no levantamento, 

poderão definir que temáticas relativas a essas necessidades poderão ser 

objeto de estudo de todos os profissionais de ensino no PEIP. (MATO 

GROSSO, 2016). 

 

Pode-se inferir que há uma intencionalidade de pôr em prática uma ideia de governo 

sobre a avaliação do ensino público para ser gestada durante o governo, portanto, sem mudar 

a concepção e a prática da formação continuada, pode-se dizer que houve apenas alteração 

dos instrumentos de mediação e uma intensificação do processo de regulamentação das 

formas de controle. Nesse sentido, o primeiro parágrafo do anexo único traz que, 

 

A reorganização das Políticas Educacionais do Estado de Mato Grosso, com 

a inserção da Avaliação Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE-

MT) e do Programa de Gestão para Resultados em Educação, dentre outros, 

está sendo determinante para as orientações relativas à elaboração e 

efetivação do Projeto de Estudo e Intervenção Pedagógica-PEIP, o qual se 

constitui em instrumento de planejamento das ações de formação e 

desenvolvimento profissional nas escolas da rede pública estadual de ensino 

de Mato Grosso. (MATO GROSSO, 2016). 

 

Consta na portaria que se trata de uma experiência desenvolvida em parceria com a 

Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do CAEd, e visa implementar a avaliação 
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diagnóstica do ensino público do Estado, como estratégia para produzir informações que farão 

os professores repensarem sobre suas práticas pedagógicas e as necessidades de aprendizagem 

dos educandos, e para fornecer subsídios ao gestores na reformulação de políticas 

educacionais. 

Essa Portaria enfatiza o desenvolvimento do PEIP na escola como uma forma de os 

professores desenvolverem as competências necessárias para trabalhar com os processos de 

avaliação da aprendizagem; portanto, os estudos se voltam para a necessidade deste 

profissional compreender os processos da avaliação educacional, aprender a trabalhar com 

ela, com a pesquisa-ação e com projetos de intervenção pedagógica. Nos documentos estão 

indicadas as temáticas e os autores a serem estudados, assim como a metodologia proposta 

para os estudos, uma forma de garantir que os profissionais sejam de fato formados na 

concepção idealizada. Para tanto, são indicados como subsídios teóricos os textos dos autores 

que se ancoram na concepção da política de formação.  

Pode-se afirmar que a Portaria nº 161/2016 traz os instrumentos da formação 

continuada em um caráter mais prescritivo da função do professor no exercício da docência. 

Isso caracteriza ainda mais o controle do Estado e a influência dos mecanismos indicadores de 

resultados educacionais sobre o ensino. Evidenciam-se os limites estreitos, restritivos e 

severos da Educação formal, apontados por Mészáros (2008); uma educação que, segundo ele, 

opera sob os princípios orientadores da lógica do capital para produzir a conformidade e o 

consenso. Na perspectiva que Imbernón (2010) defende, pode-se dizer que este fator 

caracterizou um distanciamento maior da possibilidade da formação continuada ser um espaço 

de inovação que possibilita aos formadores e às políticas públicas de formação terem uma 

visão diferente e ampliada do que deve ser a formação e o papel do formador nos processos 

formativos dos profissionais. O processo de institucionalização da formação continuada de 

professores continua favorecendo o modelo hegemônico de formação, que possui foco no 

desenvolvimento das habilidades dos professores para produzir resultados satisfatórios. Uma 

formação feita sem que quem realiza as ações de formação e quem participa dela sejam os 

protagonistas do processo. Imbernón (2010) enfatiza que esta característica da formação 

continuada de professores é uma prática pautada na necessidade de adequar e adaptar os 

professores às necessidades do ensino que surgem das mudanças que emergem nas relações 

de produção e provocam problemas profundos na realidade social. Tal afirmação possui 

ressonância nas palavras de Mészáros (2008), na crítica à educação formal, ao dizer que ela 

tem servido para fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à expansão do sistema 
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capitalista e para gerar quadros que legitimam os interesses dominantes. É importante dizer 

que na formação de educadores do campo defende-se uma concepção e prática formativa que 

contrapõe essa hegemonia. 

No tocante às questões relacionadas à ideia do desenvolvimento da profissão docente 

nesta portaria, ele é vinculado aos processos de avaliação do desempenho e ao 

desenvolvimento de habilidades e competências para o professor intervir pedagogicamente na 

aprendizagem dos estudantes. A formação para o desenvolvimento profissional docente é 

entendida na portaria e na política de formação continuada como aquela, 

 

[...] focada nos processos de levantamento de necessidades de aprendizagem, 

na superação das dificuldades de aprendizagem, na potencialização da 

aprendizagem, na participação dos professores na definição de ação de 

intervenção pedagógica, nos conteúdos concretos a serem aprendidos [...], na 

relevância da formação centrada nas práticas pedagógicas, impacto na 

aprendizagem dos estudantes e na aprendizagem profissional [...]. Um 

processo contínuo e dinâmico voltado para a melhoria das práticas 

profissionais, [...]. Ele, pressupõe a procura de conhecimento profissional 

prático sobre a questão central da relação entre aprendizagem profissional 

docente e aprendizagem discente, centrando-se no contexto profissional [...]. 

(MATO GROSSO, 2016). 

 

Considera-se os aspectos da relação ensino/aprendizagem e os conhecimentos 

cognitivos indispensáveis na formação dos profissionais docentes para a produção dos 

conhecimentos na escola. No entanto, entende-se que nem a aprendizagem docente nem a 

discente podem se dar sem os conhecimentos que nascem das ralações construídas pelos 

indivíduos na produção da vida. Isto seria formar os indivíduos fora dos contextos cultural e 

político, dicotomizar a formação. Na concepção de Caldart, seria formar educadores e 

educandos, fora dos contextos da vida material. Vê-se que, na Portaria, o desenvolvimento 

profissional dos docentes está relacionado aos conhecimentos técnicos e disciplinares da 

profissão. Nesse sentido, pode-se dizer que a ideia de aprendizagem docente da formação 

continuada de Mato Grosso se distancia do conceito de formação e aprendizagem da educação 

do campo, que formação tem como ponto de partida a cultura dos sujeitos. Nessa perspectiva, 

cultura é central em qualquer trabalho que tem como finalidade a formação dos indivíduos. 

No sentido do trabalho docente, a intervenção na aprendizagem dos estudantes não pode se 

dar isolada dos contextos em que se dão as aprendizagens, nem com finalidades que 

caracterizam a fragmentação dos conhecimentos. O conceito de aprendizagem que 

defendemos se ancora na concepção educativa de Brandão (2002). Portanto, é pensada na 

condição ontológica do ser humano, constituida pelas relações que os homens estabelecem 
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entre si e com as formas como interagem uns com os outros e com o mundo. Postula-se um 

desenvolvimento profissional docente no campo, construido numa relação em que educação e 

cultura se constituem em um único processo, no qual os educadores se formam e se veem 

como sujeitos dele. Referente à educação do campo, a Portaria nº 161/2016 não faz nenhuma 

referência aos conhecimentos específicos desta modalidade para a formação dos educadores 

do campo. Este fator só confirma o que já dissemos anteriormente. Dissemos que a Política de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso foi instituida 

para melhorar o nível de qualificação dos professores em exercício, para aumentar o 

desempenho dos estudantes e elevar os índicadores educacionais do Estado, portanto, faz 

parte do programa de qualificação docente criado para melhorar a qualidade do ensino, 

adotado pela Seduc no contexto das reformas educacionais determinadas pelas políticas 

neoliberais. Ainda sobre as mudanças propostas na Portaria nº 161/2016, constatou-se que a 

concepção de formação continuada da política do Estado se manteve. Pode-se dizer, portanto, 

com base no conteúdo do documento que houve somente uma intensificação e aprimoramento 

dos mecanismos de controle do ensino. 

As ideias de Mészáros (2008), acerca da relação da educação com o modelo de 

produção capitalista, contribuem com as reflexões que se pretende fazer na fase conclusiva 

das análises deste objeto. O autor diz que a educação é uma das peças do processo de 

acumulação do capital, por onde produz o consenso que gera a reprodução das classes. Por 

isto ela não funciona como instrumento de emancipação humana, mas como um mecanismo 

que faz perpetuar e reproduzir o sistema capitalista. Sua natureza está vincula ao destino do 

trabalho e funciona para inculcar os valores do capital na mente das pessoas, para que ele 

continue se reproduzindo. É assim que se dá a reprodução das estruturas dos valores que 

contribuem para perpetuar uma concepção de mundo baseada na sociedade do mercado. Na 

compreensão deste autor, as instituições formais de educação somente podem funcionar se 

estiverem em sintonia com as determinações gerais e educacionais da sociedade como um 

todo. Mészáros (2008) diz que é nesse processo, por meio da educação formal, que ocorre a 

internalização ativa pelos indivíduos dos princípios reprodutivos da ordem dominante. 

Portanto, conclui se que a educação formal é utilitarista e está a serviço do capital e qualquer 

alternativa educacional que signifique a emancipação humana implica em um rompimento 

com esta lógica. 

No contexto de tais considerações, o autor nos chama atenção para o fato de que, sem 

mudar o atual modo de reprodução da sociedade, não se pode mudar as práticas educacionais. 
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E diz, “consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 

correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade 

devem cumprir suas vitais e historicamente funções de mudanças” (MÉSZÁROS, 2008, p. 

25). O autor enfatiza que as determinações do capital influenciam toda a educação da 

sociedade e que os processos educativos formais conduzem os indivíduos ao aprisionamento 

de tal lógica, com isto traz elementos que nos ajudam a entender que a educação formal não é 

responsável sozinha pela consolidação do capital. Por isto ela não pode ser vista como 

redentora dos males sociais, nem tampouco, é capaz de sozinha fornecer as alternativas para a 

emancipação da sociedade. Esta afirmação faz sentido quando entendemos que não é possível 

provocar mudanças das práticas educativas pelos estreitos limites da educação 

institucionalizada.  

O autor enfatiza que esta mudança só é possível com uma reforma radical da 

educação formal, o que, segundo ele, somente será possível colocando a institucionalização da 

educação plena em perspectiva. Para tanto, as reformas educacionais devem “abarcar a 

totalidade das práticas educacionais da sociedade estabelecida” (MÉSZÁROS, 2008, p 45). O 

autor ainda acentua que isto somente será possível com a mudança de consciência dos 

indivíduos na conquista de sua autonomia como sujeitos emancipados. Assim, Mészáros 

(2008) propõe o rompimento com as formas de reprodução do capital na educação, o que, 

segundo ele, só ocorre se romper com as formas de internalização dos valores deste sistema, 

que estão enraizados na consciência da sociedade. O autor diz que, para isto, é preciso adotar 

alternativas educacionais concretas e abrangentes. Para Mészáros (2008), não basta reformar o 

sistema escolar, é preciso confrontar e transformar o sistema de ensino em geral, acabando 

com os mecanismos que produzem o consenso e a conformidade dos valores capitalistas. 

Apesar dos limites estreitos que a educação formal possui, o autor diz que ela possui 

elementos que podem se relacionar com os processos de educação abrangentes, numa 

perspectiva de criar alternativas hegemônicas de romper com a lógica do capital.  

Torna-se relevante trazer para este debate as contribuições de Gramsci (1982). Ao 

debater sobre a influência que as distintas visões de mundo exercem sobre as pessoas, destaca 

a importância de se criar uma ideia diferente sobre os sistemas educativos, no sentido de não 

restringi-los às unidades escolares. Isto significa que as escolas devem garantir que os 

indivíduos sejam formados na totalidade dos conhecimentos. Na visão deste autor, seria 

garantir o direito dos estudantes a receberem formação de cultura geral e de cultura específica, 

o que só é possível se a categoria trabalho como princípio educativo for considerada o 
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elemento central no projeto de formação da escola e em todos os processos formativos dos 

indivíduos. Nessa perspectiva, pode-se dizer que Gramsci (1982) defende uma formação 

construída a partir da cultura dos indivíduos, numa concepção rica e ampliada na visão 

educativa também de Brandão (2007). Nessa linha de pensamento, Mészáros (2008) 

argumenta contra uma educação feita com intencionalidades de manter a reprodução do 

sistema e aponta para a necessidade de uma educação integral. Nessa direção, defende que 

uma reestruturação radical das condições de existência social estabelecidas só será possível 

por meio da universalização da educação e do trabalho como atividade humana, numa relação 

dialética entre ambos. Na visão do autor só uma educação nessa perspectiva é capaz de mudar 

a consciência dos indivíduos no sentido de intervir nas condições de alienação subvertida e 

fetichisada da realidade. Ela “exige uma intervenção consciente em todos os domínios e em 

todos os níveis da nossa existência individual e social” (MÉSZÁROS, 2008, p. 59). As 

reformas feitas para corrigir os defeitos provocados pelo sistema, segundo o autor, têm 

funcionado apenas como estratégias para defender o capitalismo, elas não promoveram as 

mudanças estruturais que a sociedade necessita. Ele enfatiza que isto é impossível sem romper 

com as estruturas que sustentam o capitalismo, pois, no atual modelo de produção social, só 

se consegue fazer as mudanças que promovem ajustes que justificam e conformam o que já 

está estabelecido pelo sistema. Portanto, Mészáros (2008) nos ajuda a entender que, se não 

houver uma destruição dos mecanismos que reproduzem a lógica de produção e alienação do 

capital, torna-se impossível fazer mudanças educacionais numa perspectiva abrangente. Para 

tanto, a educação deve se articular dialeticamente com as condições sociais em que se 

encontra e com a “necessidade da transformação emancipadora e progressista em curso” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 77). Isto nos leva a crer que a educação só muda se mudarem as 

condições de existência da sociedade, o que só será possível com a mudança significativa da 

consciência dos indivíduos. Para ele, seria promover o desenvolvimento de uma 

autoconsciência no sentido de o sujeito ter consciência de seu papel social no processo de 

transformação da sociedade. 

As ideias do autor são provocativas e nos ajudam a compreender que as políticas são 

elaboradas e funcionam numa lógica que impede a superação dos mecanismos que mantêm a 

alienação e subversão dos indivíduos. Como vimos, o conceito de democratização da 

educação que constitui a Política de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

Básica de Mato Grosso, constrói os elementos necessários para manter o ensino/aprendizagem 

em função das necessidades do mercado. Uma prática contrária à democratização dos 
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conhecimentos que promovem a liberdade dos sujeitos. No que diz respeito à formação dos 

educadores das escolas do campo, presencia-se uma espécie de adaptação. Ou seja, na falta de 

uma política de formação para essa demanda específica da educação, procura-se adaptar a 

formação nas escolas do campo às condições dadas pela política de formação continuada por 

meio do Projeto Sala de Educador. Creio que as concepções educativas que guiaram esse 

debate permitiram uma compreensão da realidade social e educativa, e levaram a entender as 

contradições evidenciadas ao longo desta pesquisa, no contexto da política de formação 

continuada e a formação dos educadores das escolas estaduais do campo do Cefapro de 

Rondonópolis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chego ao final desta produção certa de que este é apenas o início de um processo 

investigativo que aponta outras possibilidades de análises e compreensão do objeto estudado. 

As considerações que se pretende fazer para demarcar as ideias conclusivas da investigação a 

que se propôs fazer, são pontos de partida ou referências para outras pesquisas. Aponta-se esta 

possibilidade por entender que as políticas públicas educacionais são um campo fértil na 

produção do conhecimento e aberto às possibilidades investigativas. No âmbito das políticas 

públicas elas emergem no contexto social e abrangem aspectos importantes na vida dos 

sujeitos, que indicam a necessidade de estudos para uma compreensão elaborada dos fatores 

que possam indicar mudanças na realidade social e melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

O campo, na perspectiva abordada nesse texto, é um espaço onde se configura um histórico de 

negação de direitos sociais e epresenta um cenário de luta pela realização de tais mudanças.

 Os aportes de sustentação teórica que ancoram o debate nesta pesquisa sinalizam que 

Mato Grosso não possui uma política de formação específica para educadores do campo. Este 

fator e as perspectivas de mudança no cenário da realidade educacional me forneceram os 

elementos de busca da investigação para uma análise da Política de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. Assim, trilhei o caminho que me levou a 

compreender tal política pública a partir das ações de formação continuada desenvolvidas nas 

escolas estaduais do campo pertencentes ao polo de formação de Rondonópolis. Para tanto, 

verificou-se o trabalho realizado pelo Cefapro com a formação continuada dos educadores das 

referidas escolas, por meio do Projeto Sala de Educador. Procurou-se demonstrar a relevância 

de instituir políticas educacionais voltadas para as necessidades formativas dos sujeitos do 

campo e a importância das escolas do campo terem educadores formados nas especifidades da 

cultura camponesa. 

 Nessa propositura, ao fazer uma leitura crítica dos planos de ações do Cefapro e dos 

professores formadores pôde-se verificar que o centro de formação realiza um trabalho na 

formação dos educadores do campo que se caracteriza como ações voltadas para responder 

aos objetivos da política de formação continuada do Estado. A ênfase da formação recai nos 

conhecimentos que levam aos resultados satisfatórios aos indicadores educacionais. Este fator 

evidencia que a formação continuada nas escolas do campo não parte das dimensões 

formativas da realidade do campo. Estas dimensões estão presentes no planejamento somente 
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quando as ações são planejadas para uma atividade de formação específica da educação do 

campo.  

A fim de saber sobre a contribuição desta política de formação para o 

desenvolvimento da educação do campo, procurou-se o sentido da formação numa leitura 

criteriosa dos documentos. As evidências indicam que a ênfase da formação continuada de 

Mato Grosso está na capacidade de mudanças nas práticas e nos contextos de ensino 

promovidos pela ação/reflexão. Portanto, tende a estar na aprendizagem do professor para a 

prática e a partir da prática. Desse modo, a reflexão pedagógica é o elemento principal da 

formação dos educadores das escolas do campo. Concluiu-se que as escolas do campo não são 

inseridas na política de formação continuada como um espaço sociocultural diverso e 

específico, portanto, a educação do campo ocupa um espaço secundário nos orientativos da 

Sufp; nos planos de formação do Cefapro e nos projetos Sala de Educador da maioria das 

escolas pesquisadas. Com isto, o foco da formação nas escolas estaduais do campo do 

Cefapro de Rondonópolis são as competências e as aprendizagens voltadas a atender aos 

indicadores educacionais que da qualidade do ensino. 

As análises foram realizadas de modo a fornecer elementos das múltiplas 

determinações que o objeto de pesquisa apresenta no contexto das relações em que ele se 

configura. Isto levou ao conhecimento de fatores que apresentam um cenário contraditório no 

contexto da política educacional do Estado e nos fez concluir que existem duas concepções 

educativas nas escolas do campo que influenciam e interferem na formação dos educadores. 

Faz saber que uma é hegemônica, que identifica a política de formação continuada do Estado 

com uma carga ideológica e teórica que direciona a formação dos educadores para atender aos 

interesses do mercado. A outra identificada com a cultura do campo, faz a contraposição desta 

hegemonia e aponta uma perspectiva de associar os projetos educativos a um projeto social 

fundamentado em valores humanos. A educação do campo, nesse cenário, se constitui numa 

política da Seduc que se materializa numa modalidade de ensino da educação básica 

implantada nas escolas do campo. O estudo mostra que as contradições geradas dessa 

realidade se manifestam no cotidiano das escolas pesquisadas e no trabalho realizado na 

formação dos educadores, de diversas maneiras. Mostra também que, apesar dos fatores que 

provocam tais contradições e limitam o trabalho de formação, cria-se alternativas de realizar a 

formação específica dos educadores do campo nas escolas. Entende-se, portanto, que as 

análises evidenciam a necessidade da política de formação continuada de Mato Grosso ser 
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repensada, tendo em vista que ela não atende todas as necessidades formativas dos educadores 

das escolas do campo.  

Verificou-se que é feito um trabalho voltado para a formação específica dos 

educadores das escolas do campo pelo Cefapro e pelo professor formador da educação do 

campo. No entanto, ele se caracteriza como ações formativas realizadas fora do Projeto Sala 

de Educador. Há uma sequência dos estudos que se originam dessas ações no Projeto Sala de 

Educador evidenciando essa prática como um resultado positivo desse trabalho. Por outro 

lado, há também evidências de que este fator não fornece elementos suficientes para se dizer 

que os educadores são formados nas especificidades do campo. As análises apontam uma 

formação ainda voltada para as concepções que orientam a política de formação continuada 

do Estado. Entretanto, pode-se dizer também que eles indicam um reconhecimento por parte 

do Cefapro e das escolas, sobre a importância dos conhecimentos específicos do campo na 

formação dos educadores para contribuir com um projeto educativo em outras bases teóricas, 

mais humanas e solidárias. 

Por fim, os resultados da pesquisa indicam a necessidade de uma formação específica 

para os educadores das escolas do campo em Mato Grosso, que, para tanto, o Estado precisa 

rever sua forma de institui políticas públicas educacionais, pois ele implanta tais políticas 

pensando apenas em atender seus interesses, sem considerar os contextos sociais que 

demarcam sua realidade, onde estão inseridos os sujeitos a quem ela se destina.  

Procurou-se demonstrar por meio desta pesquisa, a relevância de instituir políticas 

públicas educacionais voltadas para as necessidades formativas dos sujeitos do campo e a 

importância das escolas do campo terem educadores formados nas especificidades da cultura 

camponesa. Mediante os resultados ora mencionados vê-se que a visão de educação presente 

na formação continuada dos educadores do campo realizada nos parâmetros da política de 

formação do Estado, não é assumida na totalidade dos processos sociais. Isto nos leva a crer 

que quando a educação não é pensada junto com a concepção de campo que ora se defende, 

os processos formativos dos sujeitos não se dão na perspectiva da formação humana, pois, 

nessa concepção pedagógica, campo possui o significado da arte de educar e discutir os 

processos de formação humana, tendo como parâmetros o ser humano concreto e 

historicamente situado. Ao longo deste texto procurou-se demonstrar que a educação do 

campo faz parte de um projeto social historicamente articulado que nasceu do protagonismo 

dos sujeitos que lutam pelo direto ao acesso à terra, ao trabalho à saúde e à educação. Sujeitos 

que, organizados em movimento teem demonstrado com seus conhecimentos e saberes 
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próprios na forma de viver, de fazer educação e atuar no mundo, que é possível se articular os 

processos de escolarização aos processos de formação humana para que os indivíduos tenham 

uma educação integral. Nessa perspectiva, pensa-se que nas escolas do campo é preciso que 

os educadores façam a contraposição do que está posto como concepção de formação. É 

preciso usar das experiências dos movimentos sociais, de suas pedagogias e contapôr as 

práticas formativas que se fecham à racionalidade científica, que nega os conhecimentos e os 

saberes dos coletivos populares.  

Entende-se que assim como os demais trabalhadores do campo, os educadores devem 

guiar-se pela via dos processos formativos mais abrangentes que forme educadores para se 

afirmarem como sujeitos de politicas. Educadores capazes de mudar sua relação com o 

Estado, de propor e intervir para que se efetivem políticas públicas articuladas com as 

propostas dos movimentos. Para tanto, é necessário que entendam que a educação para ser 

integral e não intencionalista, deve se articular dialeticamente com as condições sociais em 

que se encontra para que seja de fato transformadora. É preciso entender também, que as 

reformas políticas feitas pelo Estado, funcionam apenas para corrigir os problemas no sistema 

e como estratégias para o capitalismo, pois elas não provocam mudanças estruturais na 

sociedade. Nesta via de pensamento pode-se dizer que a Política de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, instituída a partir do final da década de 

1990 para elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e melhorar a qualidade do 

ensino no Estado, situa-se neste contexto das reformas, que são feitas para resolver os 

problemas da sociedade que interferem na relação do Estado com a política econômica e para 

produzir resultados satisfatórios na lógica do mercado. 
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