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Resumo - O estudo em questão é o resultado de um Levantamento, de caráter exploratório, que utilizou como 

instrumento para obtenção de dados questionário encaminhado às Secretarias Municipais de Educação dos 

municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, localizados na microrregião Central-

Serrana do Estado do Espírito Santo. Com o objetivo de identificar e analisar as experiências de educação no 

meio rural, no ensino fundamental, bem como de identificar as modalidades de parcerias interinstitucionais para 

financiamento e assessoramento pedagógico que ocorrem para a manutenção das experiências e verificar o 

conhecimento das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer CNE/CEB nº 

36/2001) colocamo-nos como questão de investigação: “Quais experiências de educação no meio rural, no 

ensino fundamental, estão sendo desenvolvidas nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e 

Santa Teresa?” Entre os resultados obtidos destacamos que as escolas do meio rural dos municípios em questão 

atendem a uma população diversificada, com especificidades étnicas e culturais marcantes, como pomeranos 

(50%) e quilombolas. Número expressivo de escolas são multisseriadas (87,7%). Entre as experiências 

pedagógicas destacam-se a escola rural regular (escola tradicional) e o Programa Escola Ativa (89%). Todas são 

mantidas pelas Prefeituras Municipais e têm parcerias estabelecidas (quer com as Secretarias Municipais de 

Educação, bem como com a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e o Ministério da Educação – MEC). 
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Abstract - This study is the result of a survey, which used as a tool for data questionnaire sent to the Municipal 

Education of the municipalities of Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá and Santa Teresa, located in the 

region Central Serrana of Espirito Santo State. In order to identify and analyze the experiences of rural education 

in primary schools, as well as identify the form of inter-institutional partnerships for funding and educational 

advice that occur to maintain the experience and knowledge to check the Operational Guidelines for Education 

Primary Schools in the Field (Opinion CNE / CEB No. 36/2001) position ourselves as a research question: 

"What experiences in rural education in primary schools are being developed in the municipalities of Santa 

Leopoldina, Santa Maria and Jetibá Santa Teresa? "The choice of this theme became relevant, among others, the 

fact that little or no study was done about it in this region. Among the results point out that schools in rural areas 

of the municipalities in question serve a diverse population, with specific ethnic and cultural diversity, such as 

Pomeranians (50%) and Maroons. Significant number of schools are multigrade (87.7%). Among the 

pedagogical experiences stand out from the rural school regular (traditional school) and the Active School 

Program (89%). All are maintained by municipal governments and has established partnerships (both with the 

Municipal Departments of Education, as well as the State Department of Education - Sedu and the Ministry of 

Education - MEC). 
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INTRODUÇÃO 

A temática da educação no meio rural, assim como a educação em geral, está 

intimamente relacionada às relações de poder que envolvem a produção do rural na sociedade 



 

 

brasileira. Essa produção pautou-se (e/ou ainda pauta-se) sob uma lógica excludente, 

discriminatória, injusta, originada no processo de divisão das terras no Brasil, desde o início 

da Colônia. Assim, “rural” passou a ser associado à local de atraso, algo sem muita 

importância, local de desenvolvimento sócio econômico defasado. Para esse “rural” foi 

“pensada” (ou não) uma educação nos moldes da proposta para o meio urbano, com 

“adequações” e “adaptações”, como proposto nas legislações. 

Diversos sujeitos coletivos, de forma processual, revelaram que a educação rural 

ofertada, além de não atender ao direito de acesso à educação básica a todos os indivíduos, em 

idade escolar ou que a ela não tiveram acesso na idade própria, também não garantia a 

permanência (e uma permanência com sucesso) de todos que a ela tinham tido acesso. Em 

muitos casos, mesmo quando a permanência era garantida, esta acabava sendo permeada por 

uma oferta de qualidade duvidosa. A esse respeito merecem destaque as precárias condições 

de conservação dos espaços escolares (prédios, pátios e demais dependências); a falta de 

recursos financeiros específicos e diferenciados que contemplassem as especificidades dessas 

escolas; a organização dos tempos e dos espaços da escola de forma mais adequada à vida dos 

alunos e de suas respectivas famílias, bem como de suas comunidades; a falta de propostas de 

formação inicial e continuada para os docentes, potencializando entre os professores discutir 

sobre essa escola, seus sujeitos, seus tempos, seus espaços, seu valor simbólico para as 

comunidades onde estão inseridas e suas populações. 

Portanto, é nesse movimento que a Educação do Campo constrói-se/é construída como 

ruptura com o modelo de Educação Rural até então reinante. Centrada no protagonismo dos 

sujeitos coletivos, na luta por uma educação de qualidade e no compromisso com a construção 

do campo e da cidade como espaços de construção da vida de forma sustentável, a Educação 

do Campo vai firmando-se como princípio, conceito, método, política pública, etc., cujo 

referencial germina e frutifica a partir da luta pela terra. 

Muito mais que uma mudança de nomenclatura (de educação rural para educação do 

campo), esta caracteriza-se como um movimento de constituição de políticas públicas que 

garantam à população rural uma educação que seja NO e DO CAMPO. Ela defende o direito a 

uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada a sua cultura e 

as suas necessidades humanas e sociais e não a implantação de experiências de escolas 

“alienígenas” a esse cenário/contexto. 

 

 

METODOLOGIA 

Diante da classificação das pesquisas quanto aos objetivos e tendo em vista os objetivos 

propostos para o presente estudo, este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa 

exploratória. Segundo Gil (2002, p. 43), “a classificação das pesquisas em exploratórias, 

descritivas e explicativas é muito útil para o estabelecimento de seu marco teórico, ou seja, 

para possibilitar uma aproximação conceitual”. No entanto, os tipos apresentados não são 

suficientes para favorecer uma análise do ponto de vista empírico, para confrontar os dados da 

realidade. Para isso, propõe-se uma segunda classificação das pesquisas, quanto aos 

procedimentos técnicos. Neste caso, a mesma foi um Levantamento que utilizou como 

instrumento, na coleta de dados, o questionário, encaminhado às Secretarias Municipais de 

Educação dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, da 

microrregião Central-Serrana do Espírito Santo. 

O questionário em questão era composto por oito questões abertas, com interrogações 

sobre as dimensões das redes de ensino, as experiências de educação no meio rural dos 

municípios investigados, financiamentos e parcerias e conhecimento e implementação das 

Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo. 



 

 

As fontes, portanto, com as quais trabalhamos foram primárias. Por sua vez, os dados 

coletados foram analisados empregando-se a análise estatística. 

 

 

RESULTADOS 

 Os municípios em análise apresentam na formação da população marcas muito 

características. Isso acaba sendo percebido na constituição do corpo discente das escolas, em 

geral, bem como das escolas do meio rural em particular. Nesse sentido, é marcante na região, 

sobretudo com destaque para o município de Santa Maria de Jetibá, a existência de uma 

população campesina tradicional, porém com traços étnicos comuns: trata-se dos pomeranos, 

que representam 50% dos discentes dos municípios em questão. Outros 47,6% dos alunos 

fazem parte de grupos campesinos tradicionais na região, porém que não sinalizam nenhum viés 

étnico que os diferencie. 1,2% fazem parte de remanescentes de quilombo e outros 1,2% não 

informaram sua condição. 

 Quanto à organização escolar, por serem em sua maioria escolas que atendem às séries 

iniciais do ensino fundamental, 87,7% das escolas do meio rural dos municípios em questão são 

formadas por turmas multisseriadas, ou seja, salas de aula onde estudam no mesmo espaço e ao 

mesmo tempo um grupo de alunos que se encontram matriculados em séries diferentes, 

orientados por um único professor. Outras 11% das escolas são constituídas por turmas 

unisseriadas, ou seja, formada por alunos que estão matriculados na mesma série. Por fim, 1,2% 

das escolas não informaram sua forma de organização das turmas. Em Santa Leopoldina, das 29 

escolas do meio rural, 02 são unisseriadas, 26 são multisseriadas e 01 delas não informou a 

forma como suas turmas são organizadas. Todas são escolas nucleadas no meio rural, segundo 

informações da Secretaria Municipal de Educação. Em Santa Maria de Jetibá, das 42 escolas do 

meio rural, 06 são unisseriadas (nucleadas no meio rural), enquanto 36 são multisseriadas (não 

nucleadas). Por fim, em Santa Teresa, das 11 escolas do meio rural, 01 é unisseriada (nucleada 

no meio rural), enquanto 10 organizam suas turmas de forma multisseriada (não nucleadas). 

 As escolas desenvolvem, segundo suas Secretarias Municipais de Educação, duas 

experiências pedagógicas: 2,5% trabalham de forma tradicional, enquanto em 89,0% delas é 

desenvolvido o Programa Escola Ativa. Outras 8,5% não informaram quais experiências 

pedagógicas desenvolvem. 

 Entendemos por escola tradicional a escola rural regular que não possui experiências 

pedagógicas diferenciadas, próprias e apropriadas ao meio rural. Por sua vez, a experiência 

pedagógica Programa Escola Ativa foi criado para auxiliar o trabalho educativo em classes 

multisseriadas, empregando estratégias pedagógicas como os cadernos de ensino-aprendizagem, 

os cantinhos de aprendizagem (espaço interdisciplinar de pesquisa), o colegiado estudantil, a 

inserção e estreitamento dos laços da escola com a comunidade e a adoção de formas 

alternativas de organização do trabalho pedagógico (BRASIL, 2008). 

 Ao tratarmos dos financiamentos, as instituições responsáveis pela manutenção das 

escolas no meio rural são as Secretarias Municipais de Educação, por meio das respectivas 

Prefeituras Municipais. Em relação às parcerias estabelecidas, os municípios de Santa Maria 

de Jetibá e Santa Leopoldina informaram como parceiros de suas escolas, além das próprias 

Secretarias Municipais, a Secretaria de Estado da Educação - SEDU e o Ministério da 

Educação – MEC (100%). Santa Teresa informou que as parcerias entre suas escolas do meio 

rural dão-se apenas com a própria Secretaria Municipal (100%) e o MEC (90%). O alto índice 

de parceria entre as escolas do meio rural e o MEC dá-se pela adesão, dos municípios em 

questão, ao Programa Escola Ativa, universalizado no ano de 2008. 

 Questionadas se conhecem as Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo, 

duas Secretarias Municipais informaram conhecê-las e implementá-las, enquanto uma não a 

conhece nem implementa. As Secretarias Municipais que dizem conhecer as Diretrizes 



 

 

tomaram conhecimento das mesmas da seguinte forma: uma por meio do curso de 

Especialização em Educação do Campo, oferecido pela UFES, enquanto outra se deu por 

meio do Programa Escola Ativa. As ações para implantação de práticas pedagógicas nas 

escolas do meio rural consonantes com as Diretrizes não foram apresentadas de forma clara 

pelas respectivas Secretarias. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Pode-se concluir, com base nos dados obtidos, que as Secretarias Municipais de 

Educação dos municípios em questão vêm tentando desenvolver um trabalho de 

acompanhamento mais próximo das escolas do meio rural. No entanto, o Programa Escola 

Ativa - PEA, dada sua universalização em 2008 para todas as regiões do Brasil, é implantado 

nas escolas multisseriadas (que constituem o maior número), trazendo uma metodologia 

própria que tem, como objetivo, melhorar a qualidade da educação no meio rural. Entendemos 

que onde existiam vácuos, o PEA apresenta-se como importante elemento de fomento à 

discussão sobre como fazer da educação rural uma educação do campo. No entanto, 

entendemos também que nos municípios que vinham desenvolvendo experiências 

pedagógicas para o meio rural, o diálogo entre os projetos locais e o PEA é necessário, ao 

invés da substituição de um (local) por outro (nacional). 
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