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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 Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã, 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 Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã?‖ Entre os 

resultados destacamos que as escolas localizadas no meio rural de Itarana e São Roque do Canaã atendem a uma 

população diversificada, com destaque para as comunidades étnicas pomeranas de Itarana. São escolas 

multisseriadas (em sua quase totalidade) e tem trabalhado com a metodologia proposta pelo Programa Escola 

Ativa, do Governo Federal. Todas são mantidas pelas Prefeituras Municipais e tem entre seus parceiros a SEDU 

e o MEC. As Secretarias Municipais de Educação informaram conhecer as Diretrizes Operacionais da Educação 

Básica nas Escolas do Campo, porém sua implementação ainda é bastante precária. Há um entendimento que 

associa o Programa Escola Ativa com as Diretrizes, sendo recorrente a afirmação que a implantação das mesmas 

tem se dado pela inserção daquele. 
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Abstract - This study presents the results of a survey that used the questionnaire as a tool to obtain the data 

along to the Municipal Education and Itaguaçu, Itarana and São Roque do Canaã. 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 Itarana, Itaguaçu and São Roque do Canaã? "Among the results highlight that 

schools located in rural and São Roque do Canaã e Itarana serve a diverse population, especially ethnic 

communities. Multigrade schools are (almost entirely) and has worked with the methodology proposed by the 

Active School Program, the Federal Government. All are maintained by municipal governments and has among 

its partners the SEDU and the MEC. Municipal Departments of Education reported knowing the Operational 

Guidelines of Basic Education in Rural Schools, but its implementation is still quite precarious. There is an 

understanding that associates with the Active School Program Guidelines, the applicant's statement that 

deployment of the same has been given by the insertion of that. 
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INTRODUÇÃO 

No caminho para ir ao encontro de uma sistematização que apreendesse o possível do 

real estado da educação do campo nos municípios de Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã, 

na Microrregião Central-Serrana do Estado do Espírito Santo, o presente estudo propõe pensar 



 

 

a educação do campo a partir dos dados numéricos obtidos de pesquisa quantitativa e, 

posterior avaliação qualitativa, realizada junto às seguintes entidades: Secretarias Municipais 

dos supracitados municípios; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e, Censo 

Educacional realizado pelo Ministério da Educação - MEC, 2010.  

Nos dados preliminares do Censo 2010, divulgados no site oficial do IBGE, o Espírito 

Santo figura com uma população total de 3.512.672 habitantes, da qual 583.679 (16,62%) são 

consideradas população rural. Embora o objetivo aqui desenhado não seja o de discutir a 

metodologia empregada pelo IBGE, é importante notar a opinião de Veiga (2003), segundo o 

qual se considerássemos como critérios de ruralidade a localização dos municípios, o tamanho 

da sua população e a sua densidade demográfica, aproximadamente 80% dos municípios 

brasileiros deveriam ser classificados como rurais. Essa é uma disparidade considerável e faz 

diferença quando levada a cabo pelas políticas públicas. 

No imaginário coletivo, era apenas uma questão de tempo que a população rural 

extinguisse-se e, consequentemente, não necessitasse mais de escolas rurais. Diante do 

exposto, elaborou-se e difundiu-se no imaginário coletivo nacional que esse tipo de escola 

(sobretudo as escolas multisseriadas), assim como o local onde a mesma está localizada, são 

resquícios de um passado (rural) sinônimo do atraso e que estariam fadadas ao 

desaparecimento com o processo de urbanização. Daí, para quê investir nas mesmas e em seu 

professor, se estariam ―destinadas‖ a desaparecer? 

Graças aos diversos movimentos sociais ligados ao campo, os sujeitos que nele vivem e 

trabalham foram percebendo-se excluídos socialmente e tendo, portanto, seus direitos 

reiteradamente negados enquanto ―cidadãos‖. 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. 

Diante dos argumentos apresentados, o problema que pretendemos abordar neste estudo 

busca responder à seguinte questão: Quais as experiências de educação no meio rural, no 

ensino fundamental, estão sendo desenvolvidas nos municípios de Itarana, Itaguaçu e 

São Roque do Canaã, na microrregião Central-Serrana do Estado do Espírito Santo? 

 

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 Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã, da microrregião 

Central-Serrana do Espírito Santo. Obtivemos retorno de Itarana e São Roque do Canaã. 

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 

No município de Itarana, foram identificadas quatro escolas municipais de ensino 

fundamental, sendo que todas atendem a comunidades étnicas (que não são afrodescendentes 

e indígenas). Sua organização (quanto às turmas) é multisseriada, ou seja, várias séries 

dividindo a mesma sala de aula e sendo atendidas pelo mesmo professor. Quanto às 

experiências pedagógicas desenvolvidas nas escolas, todas informaram que vem 

implementando o Programa Escola Ativa. 

Em relação ao financiamento das escolas, todas são financiadas quase que 

exclusivamente pelo município. São parceiros das escolas a Secretaria Estadual de Educação - 

SEDU e o MEC. Itarana tomou conhecimento de tais Diretrizes Operacionais da Educação 

Básica nas Escolas do Campo por meio do Programa Escola Ativa e também, através do curso 

de ―Qualificação e Capacitação de atores sociais atuantes na Educação do Campo‖ no 

Território Pólo Colatina. O município vem implementando as Diretrizes, mas com pouca 

intensidade, segundo informações dadas pelo mesmo. 

No município de São Roque do Canaã, foram pesquisadas três escolas municipais de 

ensino fundamental. Elas atendem a população campesina tradicional (trabalhadores rurais 

que sempre viveram no campo). Entre estas escolas uma é multisseriada e duas são seriadas 

(salas separadas por série). Duas dessas escolas são nucleadas (no campo). 

Em se tratando de experiências pedagógicas desenvolvidas, uma escola está inserida no 

Programa Escola Ativa, e duas trabalham de forma que poderíamos considerar como sendo 

Escola Tradicional Rural. As escolas em questão são financiadas pela Secretaria Municipal de 

Educação (Prefeitura Municipal) e têm parceria apenas com o MEC. 

São Roque do Canaã teve conhecimento das Diretrizes Operacionais da Educação 

Básica das Escolas do Campo através da internet e também nos encontros do comitê do 

Território Pólo Colatina, que é voltado para a Educação do Campo. Tais encontros acontecem 

bimestralmente. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, as Diretrizes 

estão sendo aplicadas, de forma que na escola multisseriada estão aplicando a metodologia do 

Programa Escola Ativa, que é voltada para a realidade do campo. Ainda de acordo com a 

Secretaria, pretende-se estender o Programa Escola Ativa para as outras escolas rurais 

municipais. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Destacamos que as escolas localizadas no meio rural de Itarana e São Roque do Canaã 

atendem a uma população diversificada, com destaque para as comunidades étnicas 

pomeranas de Itarana. São escolas multisseriadas (em sua quase totalidade) e tem trabalhado 

com a metodologia proposta pelo Programa Escola Ativa, do Governo Federal. Todas são 

mantidas pelas Prefeituras Municipais e tem entre seus parceiros a SEDU e o MEC. As 

Secretarias Municipais de Educação informaram conhecer as Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica nas Escolas do Campo, porém sua implementação ainda é bastante precária. 

Há um entendimento que associa o Programa Escola Ativa com as Diretrizes, sendo 

recorrente a afirmação que a implantação das mesmas tem se dado pela inserção daquele. 
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