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RESUMO 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS: OS 
CICLOS DE FORMAÇÃO COMO POSSIBILIDADES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

 
AUTORA: Márcia Fernanda Heck 

ORIENTADORA: Graziela Franceschet Farias 
 
 
Esta pesquisa buscou compreender de que forma as Políticas Públicas, criadas para 
auxiliar e promover a Educação Infantil, têm contribuído para a Educação Infantil do 
Campo, em especial, como os Ciclos de Formação nas Escolas do Campo podem 
vir a ser uma possibilidade pedagógica, colaborando para a melhoria do processo de 
transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Como 
lócus de pesquisa, foi escolhido o município de Santa Maria/RS, uma vez que 
possui, no âmbito da esfera municipal, uma equipe de trabalho dedicada à pesquisa 
e à organização da Educação do Campo no município. Os objetivos específicos 
auxiliaram na aproximação da organização curricular, política e territorial das escolas 
do campo, assim como da formação de professores que atuam na área e nestes 
contextos locais. A pesquisa, de abordagem qualitativa, constituiu-se a partir dos 
referenciais da área, tais como: bases legais das esferas federal, estadual e 
municipal, suplementada pelas pesquisas acadêmico-científicas de Arroyo, Caldart e 
Molina (2011), Farias e Antunes (2014), Mainardes (2007) e Silva (2013), de revistas 
e periódicos on-line e impressos, grupos de pesquisas nacionais e grupos de 
trabalho (GTs) da Anped Nacional. Contou-se com a participação de uma 
colaboradora, a professora gestora da Educação do Campo, atuando na SMED/SM, 
o que possibilitou o diálogo com a proposta municipal existente e em construção da 
rede municipal de Santa Maria. Como possibilidade pedagógica e curricular, 
apresentou-se a proposta dos Ciclos de Formação às escolas do campo. Foram 
apresentados, ainda, novos programas de formação, destinados à Educação do 
Campo, os quais partem do PROMSAC e visam aproximação dos alunos e 
professores com a comunidade camponesa e a valorização deste espaço. 
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Educação do Campo. Políticas Educacionais. 
Ciclos de Formação. Gestão Pedagógica. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN FIELD IN THE MUNICIPALITY OF SANTA 
MARIA/RS: THE CYCLES OF FORMATION AS POLITICAL-PEDAGOGIC 

POSSIBILITIES 
 

AUTHOR: Márcia Fernanda Heck 
ADVISOR: Graziela Franceschet Farias 

 
 
This research looked for to understand how Public Policies, created to assist and 
promote Early Childhood Education, they have been contributing to the Early 
Childhood Education in Field, especially, how the Cycles of Formation in Field 
Schools can be a pedagogical possibility, collaborating for the improvement of the 
process of transition of the Early Childhood Education for the First Years of Basic 
Schooling. As research locus, was chosen the city of Santa Maria/RS, once it 
possesses, in the extent of the municipal sphere, a work team dedicated to the 
research and the organization of the Field Education in the city. The specific 
objectives aided in the approach of the organization curricular, politics and territorial 
of the schools of the field, as well as of the teachers' formation that they act in the 
area and in these local contexts. The research, of qualitative approach, was 
constituted starting from the referenciais of the area, such as: legal bases of the 
spheres federal, state and municipal, supplemented for the academic-scientific 
researches of Arroyo, Caldart e Molina (2011), Farias and Antunes (2014), 
Mainardes (2007) and Silva (2013), of magazines and online newspapers and printed 
papers, groups of national researches and groups of work (GTs) of National Anped. It 
was counted with a collaborator's participation, the teacher manager of Field 
Education, acting in SMED/SM, what made possible the dialogue with the existent 
municipal proposal and in construction of Santa Maria's municipal net. As pedagogic 
possibility and curricular, the proposal of the Cycles of Formation to the schools of 
the field was presented. They were presented, still, new formation programs, 
destined to the Field Education, which leave of PROMSAC and they seek the 
students' approach and teachers with the peasant community and the valorization of 
this space. 
 
 
Keywords: Early Childhood Education. Field Education. Educational policies. Cycles 
of Formation. Pedagogical Management. 
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1 COMO CHEGAMOS ONDE ESTAMOS 
 

Durante minha vida escolar tive pouco contato com a Educação Infantil. 

Nascida em uma cidade interiorana, filha de caminhoneiro e dona de casa, não 

havia necessidade que minha mãe me matriculasse na creche, passando, assim, a 

frequentar a escola a partir dos 5 anos de idade. Frequentei apenas dois anos da 

Educação Infantil em uma escola estadual de Ensino Fundamental. Na cidade em 

questão, a maioria das crianças do campo frequentavam, à época, escolas 

localizadas na zona rural, próximas às suas residências, até concluir o Ensino 

Fundamental, vindo a frequentar a escola urbana apenas no Ensino Médio. Hoje, 

contudo, a realidade já não é mais a mesma. Poucas crianças camponesas têm a 

possibilidade de, sequer, frequentar os primeiros anos do Ensino Fundamental em 

suas comunidades, sendo que muitas das escolas do campo do município acabaram 

sendo fechadas. 

Quando cheguei a Santa Maria/RS para cursar Pedagogia, na Universidade 

Federal de Santa Maria, tive o meu primeiro contato com a Educação do Campo e 

acabei por conhecer essa modalidade de ensino, a qual estudo e defendo 

veementemente. Concordo com Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 12-13) quando 

estes defendem Educação do Campo como: 

 

Um movimento de ação, intervenção, reflexão, qualificação que tenta dar 
organicidade e captar, registrar, explicitar e teorizar sobre os múltiplos 
significados históricos, políticos e culturais (consequentemente formadores, 
educativos) da dinâmica em que outras mulheres, outros homens, vêm se 
conformando no campo. A Educação do Campo traz, então, uma grande 
lição e um grande desafio para o pensamento educacional: entender os 
processos educativos na diversidade de dimensões que os constituem 
como processos sociais, políticos e culturais; formadores do ser humano e 
da própria sociedade. 

  

É essa a ideia de Educação do Campo que compartilhei e permaneço 

considerando como possível, desde a formação inicial. Iniciei minha caminhada 

acadêmica como bolsista em um projeto de pesquisa e extensão realizado em uma 

escola do campo, do município de São Gabriel/RS, a qual atende prioritariamente 

alunos do Ensino Fundamental - de 1º a 9º ano - buscando compreender o processo 

de inclusão dos alunos assentados em uma escola pública. 

Após alguns meses, passei a atuar, também como bolsista, em uma escola 

de Ensino Fundamental, localizada em um dos distritos de Santa Maria/RS. Já no 
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ano de 2014, a comunidade atendida pela escola vinha lutando, incansavelmente, 

por uma turma de Educação Infantil, uma vez que as crianças pequenas da 

localidade precisavam viajar horas até a escola na qual eram atendidas. Durante os 

dois anos em que atuei na escola, a Educação Infantil ainda não era realidade na 

localidade, tendo sido alcançada apenas no ano de 2018, com uma classe pré-

escolar. 

No ano de 2015, atuei como estagiária no município de Santa Maria/RS e, 

então, iniciou o meu maior contato com a Educação Infantil. Durante os últimos 

quatro anos, venho atuando com turmas de berçário em escolas públicas e 

particulares no município de Santa Maria/RS. Percebo que a Educação Infantil ainda 

é mais presente nas cidades do que no campo. 

Após ingressar em novo projeto de pesquisa, agora com vista na formação 

dos educadores do campo, acabei decidindo, após trocas de experiências com a 

orientadora, a temática para a pesquisa de conclusão do curso de Licenciatura em 

Pedagogia: os Ciclos de Formação1.  

Considerando que os Ciclos de Formação haviam sido implantados em 

escolas estaduais do campo, ainda no ano de 2015, busquei compreender, na 

conclusão do curso de Licenciatura, as possibilidades dos Ciclos de Formação nas 

Escolas do Campo. É assim que surgiu o questionamento: porque não apresentar os 

Ciclos de Formação como alternativa pedagógica também para a Educação Infantil 

do Campo? Considerando as melhorias alcançadas pela escola pesquisada no 

decorrer da Licenciatura, com a implantação dos Ciclos de Formação, acredita-se 

que a qualidade da Educação Infantil também pode crescer, com os ciclos. 

Durante a pesquisa, Heck (2016, p. 54), ao questionar uma das colaboradoras 

sobre os pontos positivos da implantação dos Ciclos de Formação no Ensino 

Fundamental, a professora que mais nos chama a atenção por sua resposta afirma 

que: 

 

O ponto positivo é você poder acompanhar o aluno de forma individual, né?! 
O seu próprio saber. Você pode dar uma atenção mais humanizadora pra 
ele. Eu acho que o professor chega mais perto do aluno. Sabe? Ele vê as 

                                            
1 Concordamos com Mainardes (2007, p. 70) quando afirma que “[...] a política de ciclos pode ser 
implementada com o objetivo de racionalizar o fluxo de alunos e reduzir as taxas de reprovação 
(caráter conservador) ou como parte de um conjunto de medidas que objetivam a criação de um 
sistema educacional mais igualitário, democrático e mais adequado aos anseios da classe 
trabalhadora (caráter transformador)”. 
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dificuldades e eu acho que aqui na escola está havendo um crescimento 
muito lento. Está havendo um crescimento devagarinho, devagarinho, 
devagarinho, mas está havendo um crescimento. 

 

Considerando a importância do atendimento individual e da atenção dada aos 

educandos durante a infância, acredita-se na possibilidade de implantação dos 

Ciclos de Formação como forma de melhoria na qualidade do atendimento às 

crianças que passam da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Os Ciclos de Formação permitem a implantação de uma pedagogia 

invisível, centrando os processos de ensino-aprendizagem na criança. 

Chega-se, então, a algumas perguntas-chave, buscando compreender qual o 

papel da gestão na Educação Infantil e nos Anos Iniciais: a gestão tem efetivado o 

seu papel com êxito? Considerando-se que as crianças camponesas têm os 

mesmos direitos das crianças urbanas, por que elas, muitas vezes, não são 

atendidas pelas mesmas políticas das instituições de ensino urbanas? E, 

principalmente, questiona-se: estão sendo elaboradas novas políticas públicas para 

a Educação do Campo, bem como de que forma estas vêm a melhorar a qualidade 

da educação ofertada? 

 

1.1 TRANSCRIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS: UMA 
CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Sabe-se que a Educação Infantil é parte fundamental na formação das 

crianças e adolescentes, uma vez que é no decorrer da infância que se constrói os 

conhecimentos básicos, como valores éticos e políticos, bem como é proporcionado 

os primeiros contatos com o mundo no qual estão inseridos. 

A preocupação com a Educação Infantil do Campo ganha relevância quando 

se considera que apenas recentemente esse tema vem sendo incorporado nos 

movimentos da Educação Infantil e nos movimentos sociais do campo, nas ações de 

governo e nas pesquisas acadêmicas (SILVA; PASUCH; SILVA, 2012). Entretanto, 

não é apenas a Educação Infantil que preocupa, mas a Educação Básica como um 

todo, corroborando com a seguinte reflexão: 

 

[...] os ambientes rurais compõem o cenário e contexto de uma Educação 
Infantil do campo comprometida com a construção de novas formas de ser e 
estar no mundo, desde o mundo imediato ao mundo mais distante; uma 
Educação Infantil que vincula ambiente natural e história cultural (SILVA; 
PASUCH; SILVA, 2012, p. 180-181). 
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Assim, surge o questionamento: como as crianças são acolhidas e também 

de que forma permanecem nas escolas, no decorrer do Ensino Fundamental? As 

crianças vêm das escolas de Educação Infantil acostumadas com uma rotina, 

aprendendo através do brincar, e, ao chegar aos Anos Iniciais, a brincadeira é 

deixada de lado, perdendo espaço para atividades pouco lúdicas. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 2º: 

“considera-se criança [...] a pessoa até doze anos de idade incompletos” (BRASIL, 

1990), sendo assim, defende-se que as crianças, ao ingressarem no Ensino 

Fundamental, sejam devidamente acolhidas, não havendo um rompimento entre os 

dois níveis de ensino e, principalmente, não fazendo com que as crianças deixem de 

brincar, na Educação Infantil, para adequar-se ao que lhes espera no Ensino 

Fundamental. 

Corroborando com o exposto, Silva (2013, p. 189) afirma que “a infância é um 

período crucial do processo de humanização, por ser a etapa da vida em que a 

criança é introduzida na cultura e inicia o processo de formação de suas funções 

psicológicas tipicamente humanas”. 

Sendo assim, devem-se desenvolver atividades, no decorrer da infância, que 

não engesse as crianças e que permita que essas tenham maior contato com a sua 

realidade. De acordo com Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 160), “práticas educativas 

que valorizem a comunidade valorizam também a criança e colaboram para 

processos de construção de identidade positiva dela consigo mesma e com seu 

grupo”, permitindo, desse modo, a construção integral do sujeito. 

Busca-se, a partir de estudos da realidade da Educação do Campo, 

principalmente no município de Santa Maria/RS, propor um novo projeto para 

atender as crianças do campo, atendendo as suas necessidades e permitindo que 

vivam no campo. Conforme Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 82): 

 

Um projeto de educação básica do campo tem de incorporar uma visão 
mais rica do conhecimento e da cultura, uma visão mais digna do campo, o 
que será possível se situamos a educação, o conhecimento, a ciência, a 
tecnologia, a cultura como direitos e as crianças e jovens, os homens e 
mulheres do campo como sujeitos desses direitos. 
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1.2 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA: MOMENTOS DE IDAS E VINDAS 
 

Questionamentos surgem, dúvidas se vão, incertezas permanecem; é assim 

que se dá a construção desta pesquisa. Primeiro, questionou-se de que forma a 

Educação Infantil é ofertada para as crianças do campo e de que maneira é possível 

melhorar a qualidade da oferta. Construiu-se a certeza de que poucas crianças 

camponesas são atendidas em suas comunidades, principalmente crianças de 0 a 3 

anos de idade. Dessa maneira, novamente surgiu o questionamento: de que forma 

as Políticas Públicas têm contribuído para a Educação Infantil do Campo, bem como 

de que maneira os Ciclos de Formação podem vir a ser uma alternativa pedagógica 

para a qualidade da transição entre Educação Infantil e Anos Iniciais do Campo? 

De modo a desenvolver esta pesquisa, teve-se início uma jornada de estudos, 

uma vez que a autora pouco tinha contato com teóricos da Educação Infantil e, 

ainda mais, pouca literatura sobre a Educação Infantil do Campo é encontrada. O 

que parece é que a infância do campo é esquecida. Busca-se, então, apresentar os 

Ciclos de Formação como uma possibilidade de não-exclusão das infâncias do 

campo. 

No decorrer deste capítulo, apresentar-se-á um breve relato reflexivo sobre a 

aproximação da autora com o tema pesquisado. Seus questionamentos, alguns de 

seus referenciais, os seus anseios com relação ao que pode ser considerada a 

terceira fase do desenvolvimento humano, a segunda infância, compreendida entre 

o período dos 3 aos 6 anos de idade, também o processo de transição da Educação 

Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como a forma com a qual 

se compreende a Educação do Campo. 

No segundo capítulo, buscou-se apresentar a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa, destacando as etapas nas quais essa foi estruturada, de 

modo a chegar aos questionamentos pertinentes.  

No terceiro capítulo, apresentar-se-á, além do levantamento de dados, parte 

do referencial teórico e o que é a Educação do Campo, como se gostaria que ela 

estivesse estruturada e como ela realmente vem ocorrendo. Apresentar-se-á, ainda, 

algumas políticas recentes da gestão de Santa Maria/RS para a Educação do 

Campo. 

No quarto capítulo, realizar-se-ão alguns questionamentos pertinentes e 

buscar-se-á apresentar os Ciclos de Formação como uma possibilidade pedagógica 
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para a melhoria na qualidade da Educação do Campo no município de Santa 

Maria/RS. Encerra-se, então, este trabalho, sugerindo algumas alternativas 

pedagógicas para melhoria na qualidade da transição entre a Educação Infantil e os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apresentando os Ciclos de Formação como 

possibilidade. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: COMO CHEGAMOS AO LÓCUS DE 
PESQUISA 

 

A pesquisa aqui apresentada desenvolveu-se sob a abordagem qualitativa, 

buscando, dessa forma, dados observáveis, também podendo ser classificada como 

uma pesquisa exploratória, considerando que, para Gil (2008, p. 27), “as pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Primeiramente, busca-se, através 

de levantamento bibliográfico, maior proximidade com a temática. 

A busca inicia com pesquisas no sistema de bibliotecas da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). Neste levantamento encontraram-se apenas três 

trabalhos com relação à temática: uma dissertação de Mestrado em Educação, uma 

dissertação de Mestrado em Geografia e uma monografia de Especialização em 

Agricultura Familiar Camponesa e Educação do Campo. Considerando-se o número 

de pesquisas no campo da Educação do Campo, o número é baixo2. Percebe-se, 

então, que, infelizmente, muitas vezes a Educação Infantil fica esquecida nos 

espaços rurais. 

Após compreender aspectos teórico-metodológicos a respeito da Educação 

Infantil do Campo, bem como das Políticas Públicas que norteiam a Educação 

Infantil do Campo e os Ciclos de Formação, buscou-se conhecer o lócus de 

pesquisa. Após levantamentos, escolheu-se o município de Santa Maria/RS, 

realizando um trabalho voltado aos gestores responsáveis pela Educação do Campo 

na Secretaria do Município da Educação de Santa Maria/RS. 

De modo a alcançar os objetivos da pesquisa, foi aplicada uma entrevista 

semiestruturada com gestores da Secretaria de Educação do Município de Santa 

Maria/RS (Anexo A), responsáveis pela Educação do Campo. Compreendendo a 

importância da liberdade de expressão para que a coleta de informações se torne 

realmente significativa, optar por uma entrevista organizada por categorias que, de 

acordo com Gil (2008, p. 112), “apresenta certo grau de estruturação, já que se guia 

por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo 

de seu curso”, é fundamental. Sendo assim, organizou-se as seguintes categorias: 

a) Educação do Campo; 

                                            
2 Considera-se aqui as pesquisas encontradas no sistema de bibliotecas da UFSM. 
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b) Políticas Públicas para Educação Infantil do Campo; 

c) Transição entre Educação Infantil e Anos Iniciais. 

Através de leituras como Gil (2008), destacam-se dez etapas pertinentes a 

um estudo de caso. São elas: 

a) escolha do tema; 

b) formulação do problema; 

c) levantamento de material bibliográfico preliminar; 

d) determinação dos objetivos; 

e) delineamento da pesquisa; 

f) pesquisa bibliográfica e documental; 

g) escolha do lócus da pesquisa e dos sujeitos; 

h) coleta de informações; 

i) análise e interpretação dos resultados; 

j) redação do relatório. 

Através dessas dez etapas, das categorias da entrevista semiestruturada 

apresentada e dos dados bibliográficos levantados, bem como dos dados que virão 

a ser apresentados posteriormente, buscou-se compreender a organização atual da 

Educação Infantil do Campo e apresentar os Ciclos de Formação como uma 

alternativa pedagógica ao município de Santa Maria/RS. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A Educação Infantil é deliberada na Resolução CNE/CEB nº 04/2010, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, em seu art. 21, 

inciso I, como uma das etapas da Educação Básica “que compreende: a Creche, 

englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 

11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos” (BRASIL, 2010b), 

abrangendo, assim, o atendimento das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e 

passando a considerar a criança como sujeito de direitos, saberes, cultura que 

constrói seus saberes sociais, cognitivos e afetivos. Crianças essas que brincam, 

imaginam e sonham; que são excluídas em alguns sistemas de ensino e valorizadas 

em outros; e que têm direitos como outro sujeito de direito.  

Inicialmente, a educação de crianças pequenas era centrada apenas no 

cuidado. Algumas mulheres precisavam trabalhar e, para isso, deixavam suas 

crianças para serem cuidadas por outras mulheres. Não havia um local específico e 

as crianças eram cuidadas em casa mesmo. Com a Revolução Industrial, as 

mulheres passaram a trabalhar nas fábricas, necessitando, dessa forma, de maior 

atendimento infantil. Surgem, então, as primeiras creches e pré-escolas filantrópicas, 

visando o assistencialismo, não tendo profissionais formados para trabalhar com 

estas crianças. O cuidado ainda era evidência. 

A Constituição Federal de 1988 afirma, no art. 205, que “a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade [...]” (BRASIL, 1988). Sendo assim, fica definido, na 

mesma Constituição, que os municípios são responsáveis, prioritariamente, pelo 

Ensino Fundamental e pré-escolar. Ainda, na Constituição, em seu art. 208, inciso I, 

fica garantido o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade (BRASIL, 1988). Entretanto, mesmo assim, alguns municípios ainda não 

vinham ofertando vagas suficientes para o ensino pré-escolar, tendo em vista a não 

obrigatoriedade. Por este motivo, a prioridade de vagas dava-se ao Ensino 

Fundamental. 

No ano de 1996, é promulgada a segunda e atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, que, no art. 29, afirma ser a Educação Infantil a primeira etapa da 

Educação Básica, tendo “como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 

até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
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complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996), a ser 

oferecida em creches, para crianças de 0 a 3 anos, e em pré-escolas, para crianças 

de 4 e 5 anos de idade. Também na Lei nº 9394/96, no art. 4, inciso X, fica garantida 

a vaga, na escola pública, para as crianças a partir de 4 anos de idade, devendo 

esta estar localizada próximo à residência da criança (BRASIL, 1996). 

Apesar do disposto na Constituição Federal (1988) e do disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica (1996), ainda é pequeno o número de 

escolas pré-escolares para atender as demandas do campo.  

No ano de 2008, foi promulgada a Resolução nº 2, que “estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 

de atendimento da Educação Básica do Campo” (BRASIL, 2008), sendo esta a 

principal resolução norteadora da Educação do Campo. Em seu art. 3, fica definido 

que a Educação Infantil será sempre oferecida nas próprias comunidades rurais, 

evitando o deslocamento das crianças, porém, infelizmente, não é essa a realidade 

que se vem percebendo ao longo dos anos (BRASIL, 2008). A realidade é bem 

diferente, muitas crianças deixam suas residências e comunidades rurais, 

principalmente para frequentar creches e pré-escolas.  

A Resolução CNE/CEN nº 04/2010, traz a Educação Básica do Campo como 

uma modalidade da Educação. Nela fica definido, no art. 35, que:  

 

[...] a educação para a população rural está prevista com adequações 
necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, 
definindo-se orientações para três aspectos essenciais à organização da 
ação pedagógica:  
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural;  
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2010c). 

 

Ainda no ano de 2010, surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), que estabelecem definições, direitos e deveres às 

instituições escolares responsáveis pelo cuidado das crianças pequenas pertinentes 

à esta pesquisa. A DCNEI vem de encontro à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96, que estabelece que a Educação Infantil se constitui na: 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
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educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 
2010c, p. 12). 

 

No ano de 2010, durante a Conferência Nacional da Educação, foi elaborado, 

mediante um amplo diagnóstico da educação nacional, o Plano Nacional de 

Educação, o qual estabelece metas e estratégias para melhoria na qualidade do 

ensino ofertado ao povo brasileiro, devendo ser desenvolvido nos anos que 

compreendem o período de 2014-2024. 

A primeira meta, definida na Conferência, busca “universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de 

Educação Infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos” (BRASIL, 

2014). Dessa forma, realizou-se um levantamento teórico sobre Educação Infantil e 

Educação Infantil do Campo, bem como buscou-se dados para compreender se a 

meta proposta até o ano de 2016 foi alcançada. Segundo Farias e Antunes (2014, p. 

116), “a criança necessita de espaço de interação, do lúdico e do brincar para poder 

compreender a si mesma, a dinâmica da sua família e a complexidade do mundo 

que a cerca, seja local ou globalmente”. 

Diante do exposto, é no decorrer da Educação Infantil que esses espaços 

devem ser organizados e propiciados para o desenvolvimento infantil. As crianças, 

não só da cidade, têm direito ao acesso e permanência nestes espaços. No entanto, 

percebe-se que a diferença entre a cidade e o campo é gritante. Enquanto as 

crianças da cidade têm acesso a creches e pré-escolas, aprendem brincadeiras 

novas, interagem com seus pares e também com os diferentes, conhecem e 

exploram novos materiais, as crianças do campo, como bem colocado por Rivero e 

Conde (2011, p. 88), 

 

Geralmente brincam com os materiais disponíveis e com os repertórios 
culturais que conhecem. São brincadeiras de vender passarinhos, de 
mamãe galinha, de pastor, de vendedor de lenha, de escolinha, de ler e 
contar histórias, entre outros (Caldart, Paludo, Doll, 2006; Martins, 2006; 
Darenhart, 2003). As crianças acompanhadas por Martins (2006) interagem 
com duas categorias de brinquedos: os industrializados e os que elas 
próprias constroem. A autora observa que as crianças do campo brincam 
menos das brincadeiras que explicitam regras sociais, preferindo brincar 
com os animais de estimação, pular corda, balanço, subir, correr. No 
campo, conforme ressaltam as pesquisas encontradas, as crianças 
costumam ter um cotidiano bastante distinto daquele encontrado entre as 
crianças dentro das grandes cidades. As crianças do campo não costumam 
ficar restritas ao interior de suas casas. A medida que ficam maiores, 
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percorrem morros, córregos, árvores, entre outros espaços ricos em 
interação com a natureza e com os animais. Costumam acordar muito cedo 
e ver o sol nascer, percorrem longos caminhos (muitas vezes a pé, de 
bicicleta ou de transporte escolar) até a escola. Ao retornarem para casa, as 
crianças costumam auxiliar os pais na organização do lar: arrumar a louça, 
cuidar dos animais, organizar a casa. Geralmente possuem televisão, mas 
ela ocupa pouca parte de seu tempo. O período noturno costuma ser aquele 
em que as crianças conversam sobre o dia com os pais (Caldart, Paludo e 
Doll, 2006; Martins, 2006).  

 

Tendo em vista a importância da infância e, consequentemente, desta etapa 

da Educação Básica para a formação dos sujeitos, bem como o direito de todos os 

povos, urbanos ou rurais, ao acesso à Educação Infantil e a complexidade para se 

pensar a educação para crianças e infâncias ativas, conhecedoras de si e do 

mundo, como mostram os pesquisadores citados acima, foram-se elaborando, a 

partir de pesquisas anteriormente realizadas, bem como através de leituras 

pertinentes, alguns questionamentos que fazem refletir sobre a Educação Infantil do 

Campo. 

Mainardes (2007, p. 192) evidencia que: 

 

Mudanças na escola e no sistema educacional, isoladamente, não são 
suficientes para alterar o quadro de crise social ou para eliminar todas as 
desigualdades e desvantagens determinadas pela condição social. No 
entanto, as possibilidades de criação de sistemas educacionais mais 
democráticos, não-segregadores e comprometidos com a renovação dos 
saberes ensinados precisam ser explorados.  

 

Considerando que é dever do Estado garantir o atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade, tem-se como principal 

questionamento: compreender de que forma as Políticas Públicas, criadas para 

auxiliar e promover a Educação Infantil, têm contribuído para a Educação Infantil do 

Campo? Em especial, os Ciclos de Formação nas Escolas do Campo podem vir a 

ser uma alternativa pedagógica colaborando para a melhoria do processo de 

transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental? 

Parte-se da premissa de que “[...] a política de ciclos tem um potencial para 

criar um sistema educacional mais democrático e menos seletivo” (MAINARDES, 

2007, p. 174). 
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3.1 O MUNICÍPIO, A DINAMIZAÇÃO CURRICULAR E A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DO CAMPO 

 

Considerando a Resolução CMESM nº 35, que define as Diretrizes para a 

Educação do Campo no Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, art. 14: 

 

Na oferta de educação básica para a população do campo, o Sistema de 
Ensino promoverá adaptações necessárias às peculiaridades da vida de 
cada região, especialmente: 
I. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos; 
II. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às características de cada comunidade; 
III. Adequação à natureza do trabalho do campo (SANTA MARIA, 2016). 

 

No art. 2, inciso IV, da mesma Resolução, se define que um dos objetivos 

para o exercício da docência nas escolas do campo é: 

 

Desenvolver políticas de formação para os profissionais da educação que 
atuam nas escolas do campo, considerando as especificidades, os objetivos 
e princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais de 
Magistério da Educação Básica e as condições concretas da produção e 
reprodução social de vida no campo (SANTA MARIA, 2016). 

 

Dessa maneira, a Secretária Municipal de Educação do Município de Santa 

Maria/RS lançou, em agosto de 2017, o Programa Municipal "Mosaico de Saberes 

do Campo" (PROMSAC), o qual envolve a formação de professores e também a 

valorização da cultura e da vida do campo. O programa está organizado em três 

pilares, que são: o desenvolvimento social sustentável; a valorização e respeito à 

diversidade do campo; e a identidade, empreendedorismo e cidadania. 

Segundo a colaboradora Girassol (2018), atual gestora pedagógica do 

município, o PROMSAC se configura num programa municipal, num programa de 

formação municipal. Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo. Ele se 

constitui numa política pública municipal voltada para a Educação do Campo. Ele 

tem sua formação continuada para além dos horizontes da escola, trazendo aquele 

conhecimento do homem da terra, da cultura do campo pra dentro da escola. A 

gente acredita que essa parceria pode dar muito certo.  

O PROMSAC está dividido em dois grandes eixos, de modo a atender os 

objetivos da Resolução, quais são: a formação continuada de professores e o 

turismo rural pedagógico. A formação continuada de professores teve início ainda no 
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ano de 2017, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). É uma formação compacta, um curso de 45 horas, o qual 

busca trabalhar com o viés do empreendedorismo. Conforme Girassol (2018), essa 

formação pra professores do campo, nós iniciamos em 2017, é justamente isso, 

trazer, pra junto da formação de professor, essa perspectiva de valorização da 

cultura do campo, de aproveitarem aquilo que está lá. Então a gente começou desde 

o ano passado essa formação, trazendo mais esse viés do campo, a valorização da 

cultura do campo. Dentro desse nosso programa, do PROMSAC, a gente utiliza e 

muito os saberes lá do campo, aquela pessoa, aquele proprietário que tem o saber 

da prática, ele contribui com o nosso projeto, ele vai à escola, a escola vai até a 

propriedade. 

Farias e Antunes (2014, p. 116) chama a atenção quando afirmam que: 

 

[...] o papel do educador constitui-se numa atividade complexa e desafiante, 
pois é parte de seu compromisso social e educacional estimular a 
capacidade de criação e dar liberdade para a criança conhecer com 
responsabilidade o contexto no qual está inserida.  

 

Pergunta-se, então, como um professor, que desconhece a realidade na qual 

o seu educando está inserido, poderá possibilitar que este a conheça? O PROMSAC 

visa contribuir para esta aproximação, para que a rede gerencie as dificuldades, 

possibilitando não apenas que os educadores conheçam as realidades, mas 

também se aprofundem a elas, passando a fazer parte da história e da cultura deste 

local. Ainda, de acordo com Girassol (2018), a gente – da Secretaria Municipal de 

Educação – percebeu que o professor que trabalha aqui na zona urbana, ele 

reproduz lá na zona rural, sem levar em conta o contexto da zona rural, o qual é 

muito rico, né?! Muitos professores lá na zona rural ocupam o livro didático pra 

ensinar solo, por exemplo, tendo ai no pátio da escola um barranco, alguma coisa 

que ele pode, na prática, então isso ele não faz. Então o PROMSAC ele vem pra 

isso também, né?! Uma formação continuada voltada para professores que atuam 

no campo, com uma metodologia própria.  

Compreende-se, com isso, que o PROMSAC se constitui como uma 

possibilidade na melhoria da qualidade da Educação do Campo do município de 

Santa Maria/RS, uma vez que existe uma formação específica para os educadores 

do campo, levando em conta as realidades nas quais estes estão inseridos. 
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Outro eixo do PROMSAC é o Turismo Rural Pedagógico, o qual já existe em 

alguns municípios, porém, não com o mesmo viés. O município de Santa Maria/RS 

organizou o programa de modo a atender os educandos atendidos pelo sistema 

municipal de ensino, prioritariamente os educandos do campo. Segundo Girassol 

(2018), o turismo rural pedagógico, busca evidenciar as potencialidades que existem 

dentro do município, que muitos alunos que moram na zona rural eles não 

conhecem as potencialidades que existem dentro do seu distrito. Eles conhecem da 

propriedade pra escola e da escola pra propriedade. Se tu pegar, lá em São 

Valentim, tu conheces o memorial dos carreteiros? Muitos vão dizer que não, não 

conhecem, mas faz parte da história de São Valentim.   

Sendo assim, o município disponibilizou um ônibus exclusivo para o Programa 

Municipal “Mosaico de Saberes do Campo”, o qual estará disponível para reservas a 

partir do dia vinte e sete de setembro, data de lançamento oficial do programa, e 

servirá para levar os educandos de suas escolas até os destinos que o educador 

escolher. 

Para Girassol (2018), nós temos a parceria com várias propriedades, em cada 

distrito a gente buscou uma potencialidade. Mas a gente tá fechando ainda a 

parceria. O turismo rural ainda está nas tratativas.  

Ela afirma, ainda, que os proprietários parceiros receberão os alunos em suas 

propriedades, eles receberam um roteirinho do que eles podem estar abordando, 

temos a parceria da comedoria do peixe, então o proprietário ele tem toda uma 

estrutura de receber as crianças e mostrar os açudes, que o professor, na sala de 

aula, se ele está estudando animais, peixe, sei lá, ele vai poder ir ao site da 

prefeitura, clicar lá no distrito tal e abrir a propriedade do seu Giovani. Ah, o seu 

Giovani trabalha com peixe, então eu ligo pra secretaria da educação, agendo visita 

com a minha turma. Nós temos o ônibus próprio do programa que, perante 

agendamento, a criança é levada. Então o objetivo maior deste programa é que a 

criança que mora no campo conheça o campo em seu contexto (GIRASSOL, 2018). 
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Figura 1 - Comedoria do Peixe - Distrito de Boca do Monte, parceira do programa 

PROMSAC 

 

 
 
Fonte: Santa Maria (2018). 

 

Figura 2 - Bar do Tinzo e Memorial dos Carreteiros – Distrito de São Valentim, 

parceiros do programa PROMSAC 

 

 
 
Fonte: Santa Maria (2018). 
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Figura 3 - Arrozeira Marzari – distrito de Santa Flora, parceira do programa 

PROMSAC 

 

 
 
Fonte: Santa Maria (2018). 

 

Ao questioná-la se o turismo rural será destinado apenas às populações do 

campo, Girassol (2018) afirma que não, a prioridade serão educandos do campo, 

porém, mediante agendamento, as populações urbanas também poderão ter acesso 

ao programa. Ao contrário da formação de professores, a qual é destinada apenas 

aos professores do campo. 

Souza e Meireles (2014, p. 74) afirmam que “a escola é [...] também a 

negação desse espaço rural, quando prioriza a lógica urbana em suas práticas e 

currículo constituindo-se um ‘não-lugar’ para os sujeitos rurais”. Com o Programa 

Municipal “Mosaico de Saberes do Campo” e com a Resolução nº 35/2016, é 

possível afirmar que, aos poucos, as escolas do município de Santa Maria/RS vêm 

deixando de ser uma negação do espaço rural, pelo contrário, vem passando a 

valorizá-lo, cada vez mais. 

Arroyo, Caldart e Molina (2011) também trazem uma contribuição de grande 

valia, ao falar sobre o enraizamento projetivo. Segundo os autores:  

 

O enraizamento projetivo é, pois, um dos processos fundamentais de 
formação dos lutadores do povo, assim como talvez o seja de qualquer ser 
humano. A escola não é capaz de enraizar as pessoas porque não tem em 
si mesma a força pedagógica material necessária para isso. Mas a escola, 
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dependendo das opções pedagógicas que faça, pode ajudar a enraizar ou a 
desenraizar (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 116).  

 

É a partir de algumas opções pedagógicas, as quais acabaram de ser 

apresentadas, e também de outra que será proposta logo mais que se busca 

alcançar o enraizamento, cultivar raízes e fortalecê-las, de modo a não só construir 

pressentimentos do futuro, mas também alcançá-los, através de muito trabalho e 

muita luta. Apresentar-se-ão, agora, como proposta final, os Ciclos de Formação. 

Fetzner (2010, p. 93) afirma que: 

 

Considerando a realidade social e econômica brasileira desigual e 
excludente, não é difícil imaginar o quanto é, para as professoras e os 
professores, desafiadora uma escola que se contraponha àquela que é hoje 
hegemônica, uma escola que se organize por meio da afirmação da 
capacidade de aprender e dos conhecimentos que trazem os alunos, sua 
linguagem, sua forma de ver o mundo para, em diálogo, construir e 
desconstruir visões. Tudo isso imerso nas enormes dificuldades enfrentadas 
pela falta de suficiente investimento público na educação, salários não 
condizentes com o trabalho a ser desenvolvido, falta de recursos 
pedagógicos adequados, carência de práticas de gestão democrática dos 
sistemas públicos e das escolas, salas de aula com muito estudantes por 
professor.  

 

Além de muitos outros fatores, a autora alerta para o caminho que se irá 

enfrentar. Um trajeto desafiador, igual às estradas rurais, repleto de pedras, buracos, 

nos quais deve-se respeitar diferentes tempos e espaços. Entretanto, acredita-se, 

sim, chegar ao fim deste caminho e encontrar uma nova propriedade, transformada, 

possível de frutificar. Esse caminho, tão desafiador e considerado difícil por algumas 

pessoas, é o caminho dos Ciclos de Formação, organização esta que, também 

segundo Fetzner (2010, p. 96), “pode ser uma possibilidade quando propicia a 

transformação do currículo, dos tempos e espaços e das práticas avaliativas em 

processos coletivos”. 
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4 CICLOS DE FORMAÇÃO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 
 

Tendo em vista a realidade do município de Santa Maria/RS e considerando 

que a organização das escolas municipais se dá em anos de ensino, acredita-se na 

implantação dos Ciclos de Formação como uma possibilidade de melhoria na 

qualidade do atendimento da Educação do Campo deste município. Neste sentido, 

questionou-se à colaboradora Girassol quanto à possibilidade da implantação dos 

Ciclos de Formação nas Unidades Municipais do Campo do município de Santa 

Maria/RS, acreditando que a rede possa investir em tal proposta almejando uma 

melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. Em resposta, a colaboradora 

apontou que: acredito que sim, com certeza – traria melhoras. Acho que assim, não 

só o ciclo, mas uma outra forma de organização curricular contribuiria e muito 

(GIRASSOL, 2018). 

Os Ciclos de Formação, ao contrário do que se pode pensar, não podem ser 

considerados como uma forma de aprovação dos educandos, de não retenção, mas 

sim como uma reestruturação curricular que estima interferir e qualificar a estrutura 

da rede municipal, visando melhor atender a demanda das comunidades nas quais 

as escolas estão inseridas, sejam elas urbanas ou rurais, do campo ou da cidade. 

Concorda-se com Fernandes (2008, p. 54), quando esta afirma que: 

 

Os ciclos dizem respeito a forma de distribuição/organização/participação 
dos anos que os estudantes passam na escola. Podendo organizar este 
tempo dividido ano a ano (séries/organização seriada), como podemos 
organizar/dividir este tempo de dois em dois anos, três em três anos, quatro 
em quatro anos (ciclos/organização em ciclos). Tal distribuição diferenciada 
(por ciclos) traz implicações não só na forma de avaliar, mas também na 
forma de se organizar o conhecimento escolar ao longo do tempo, na 
relação entre professor e aluno, nas relações entre família e escola, na 
cultura popular. Portanto falar em ciclos é falar de uma mudança estrutural 
na escola e na sua organização interna. 

 

Sendo assim, o processo de aprendizagem de todos os seres humanos é um 

processo contínuo e não interrupto. É um processo que deve continuar ano a ano, 

não necessitando ser repetido, reafirmado. Reestruturando currículos e projetos 

político-pedagógicos das escolas, compreende-se a aprendizagem como um 

processo, que se reestrutura recorrentemente e cujo reflexo se dará na avaliação. 

Ainda, Fernandes (2008, p. 54) afirma e defende que todas as crianças possuem 

ritmos diferentes de aprendizagem, sendo que está não se dá ano a ano, “[...] da 
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mesma forma que uma criança não é reprovada pelo simples fato de não ter 

aprendido a andar aos 12 meses de idade”. 

Souza e Meireles (2014, p. 75) corroboram com a discussão, afirmando que: 

 

Discutir a importância de um currículo específico para o meio rural é 
considerar a escola rural em toda a sua especificidade. Mais ainda, é 
considerá-la como um possível agente de mudança. É importante salientar 
que, mesmo com todos os equívocos e descasos, a escola rural ainda é, 
referência importante para a possibilidade de transformação e mudança nas 
condições de vida para uma parcela significativa da população rural. 

 

Considerando as políticas públicas que abrangem o município de Santa 

Maria/RS, acredita-se na possibilidade de melhoria da qualidade da Educação do 

Campo, sim. Contudo, questiona-se porque ainda se mantém escolas com turmas 

multisseriadas, sem um currículo e uma prática pedagógica que sejam realmente 

valiosas para estas turmas, quando é possível implantar uma nova forma 

organizacional em toda a escola, a qual visa melhor qualidade no atendimento às 

crianças e adolescentes do campo? 

Em resposta, porque luta-se diariamente contra o fechamento de turmas – 

leia-se classes seriadas – nas escolas do campo, quando é possível construir uma 

nova escola, com profissionais qualificados e que não correrá o risco de ser fechada 

por este sistema esmagador que vem se alastrando a cada dia mais? 

Ainda segundo Souza e Meireles (2014, p. 74): 

 

Há, [...] ainda hoje, mesmo com todos os avanços, a necessidade de uma 
educação rural, uma escola rural com características de seu povo, tendo no 
seu currículo, traços de uma cultura e de seus valores, essa emergência, 
embora enraizada em outros tempos, ainda ‘grita’ na contemporaneidade. 

 

Para Caldart (2010, p. 157): “construir uma escola do campo significa estudar 

para viver no campo”, ou seja, conhecer e valorizar a sua realidade a ponto de nela 

permanecer. Ao encontro a esta perspectiva, Fetzner (2010, p. 93), afirma que “os 

Ciclos de Formação exigem uma orientação curricular flexível ao ponto de permitir, 

nas instituições educativas, que as professoras e os professores construam o 

currículo, considerando os saberes e não-saberes de seus estudantes”.  

Krug (2001, p. 17) aponta que: 

 

Os Ciclos de Formação constituem uma nova concepção de escola para o 
Ensino Fundamental, na medida em que encara a aprendizagem como um 
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direito da cidadania, propõe o agrupamento dos estudantes onde as 
crianças e os adolescentes são reunidos pelas suas fases de formação: 
infância (6 a 8 anos); pré-adolescência (9 a 11 anos) e adolescência (12 a 
14 anos). As professoras e professores formam coletivos por Ciclo, sendo 
que a responsabilidade pela aprendizagem no Ciclo é sempre 
compartilhada por um grupo de docentes e não mais por professores ou 
professoras individualmente. 

  

É exposta a valorização dos conhecimentos dos educandos nos Ciclos de 

Formação. Enquanto nas classes seriadas as crianças precisam apenas decorar 

conteúdos que são repetidos, repetidos e repetidos infinitas vezes pelos professores, 

para serem reproduzidos, posteriormente, em avaliações que determinarão se os 

educandos têm potencialidades para passar para o ano seguinte, nos ciclos, os 

educandos buscam os seus conhecimentos de acordo com as suas curiosidades, 

mediados por um professor, construindo, assim, saberes pertinentes as suas 

vivências. 

Segundo Krug (2001, p. 39): 

 

[...] na escola por Ciclos de Formação, as crianças não aprendem ao serem 
reunidas por idade. As crianças aprendem o conhecimento formal, quando 
ensinadas, mediante a qualidade da intervenção que a escola oportuniza, 
ou seja, quando são atendidas nas suas necessidades para aprender, de 
reconhecimento do seu desenvolvimento atual, das suas possibilidades de 
idade, de tempo para construção de conceitos, de espaços educativos que 
atendam suas necessidades específicas, de conhecimentos que tenham 
significado para as aprendizagens já realizadas.  

 

Ainda com base em Krug (2001), se pode afirmar que a educação organizada 

em Ciclos de Formação permite que o ensino esteja centrado, única e 

exclusivamente, na criança, deixando de ser guiado por fatores políticos e 

administrativos externos. Os próprios livros didáticos deixam de ser o centro do 

processo de ensino e aprendizagem e, então, se inicia o processo de aprendizagem 

significativa. 

Para Soares (2002, p. 77), nos Ciclos de Formação: 

 

[...] a prática educativa está em processo de construção. Educar não ‘passa’ 
mais pelo exercício de aprovar e reprovar. Sendo assim, torna-se possível 
estabelecer uma nova relação com o processo de ensino-aprendizagem, 
descobrir outros aspectos que o compõem. Na verdade, é somente através 
de uma outra relação pedagógica que este novo significado irá consolidar-
se. E ela envolve não apenas as inúmeras interações que acontecem no 
interior da escola, entre os vários sujeitos que ali se relacionam, mas abarca 
a realidade social mais ampla, a comunidade, os pais, instâncias também 
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produtoras e legitimadoras dos valores e práticas que sustentam a cultura 
escolar. 

 

No fragmento acima, vislumbra-se que, além de conviverem entre si, os 

educandos troquem conhecimentos em pequenos grupos, que cada um traga um 

pouco da realidade da sua comunidade para discutir os conteúdos obrigatórios 

àquele ciclo. Aos trazerem estes conhecimentos de suas localidades, será permitido, 

ainda, que os educandos conheçam, a cada dia mais, a sua comunidade, o seu 

distrito e, consequentemente, o mundo que os cerca. 

Girassol (2018), no encontro com a autora do presente trabalho, afirmou que, 

para ela, a escola dos sonhos é aquela que valorize o seu contexto, valorize o seu 

espaço e consiga ocupar o recurso existente lá, recurso humano. Então, essa seria 

a escola. Que respeite as diferenças também. Uma escola que trabalhe com o todo. 

Os Ciclos de Formação exigem que as escolas reorganizem o currículo, as 

atividades e propostas pedagógicas e a avaliação. Acredita-se que os Ciclos de 

Formação tragam um grande avanço para a educação, principalmente por realizar 

mudanças, as quais são necessárias. De acordo com Soares (2002, p. 89): 

 

Na organização seriada, o tempo de aprendizagem é definido por uma 
necessidade externa ao sujeito e ao seu processo. É um tempo definido 
pelas atividades e práticas elaboradas a partir dos conteúdos curriculares e, 
geralmente, pela necessidade de ‘esgotá-los’. Os Ciclos de Formação, [...] 
buscam introduzir uma nova lógica para a organização do trabalho 
pedagógico. 

 

Neste sentido, os Ciclos de Formação permitem, ainda mais, que as 

necessidades dos sujeitos do campo sejam devidamente atendidas. Sabe-se, e já foi 

afirmado anteriormente, que as escolas do campo têm direito de organizar o seu 

tempo de acordo com os tempos do campo, uma vez que a colheita, as cheias e a 

época de plantio interferem nos tempos das crianças. No entanto, pergunta-se: 

esses tempos são respeitados? 

Os processos avaliativos também mudam drasticamente com a implantação 

dos Ciclos de Formação. A avaliação que era baseada em notas e provas – e, 

infelizmente ainda é em muitas escolas – passa a alcançar o seu verdadeiro 

objetivo, uma avaliação do que foi trabalhado, para saber em que pontos deve-se 

aprofundar mais, conhecer mais e sanar as dúvidas existentes pelas crianças.  
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Consente-se com Krug (2001, p. 64), quando esta afirma que “a avaliação é 

um movimento de reflexão sobre a prática que nos coloca sempre duas questões: o 

que deveríamos fazer e o que podemos fazer”. Entretanto, infelizmente, deve-se 

concordar com Kupfer (2001, p. 121), quando este afirma que “[...] hoje [o educador], 

pensa falar com um objeto. E se desespera porque não consegue ensinar nada para 

este suposto objeto”. 

Deixa-se, agora, mais uma inquietação, esta trazida também por Krug, (2001, 

p. 45): “se a divisão em séries, que é a essência do agrupamento das crianças pelos 

supostos conhecimentos comuns, ajudasse a escola seriada não teria tantas 

dificuldades para que as alunas e alunos lá permanecessem e aprendessem”. 

Acredita-se que a única maneira de melhorar a qualidade da educação seja 

repensando currículos, tempos e espaços dentro da escola. Concorda-se com 

Girassol (2018), quando afirma que não só os ciclos, mas outras formas de 

organização curricular possam vir a acarretar melhoras no sistema de ensino 

municipal, porém, acredita-se, ainda, que, sim, os Ciclos de Formação são uma 

ótima saída para a Educação do Campo. 
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5 GESTÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA: TERRITÓRIOS POSSÍVEIS 

 

Santa Maria é um município de, aproximadamente, 278 mil habitantes, 

localizado no centro do estado do Rio Grande do Sul (Figura 4). Mesmo com a 

grande maioria da população domiciliada em área urbana (ver Gráfico 1), os 

gestores municipais não deixam de se preocuparem com a qualidade dos serviços 

ofertados aos moradores do campo. 

 

Figura 4 - Santa Maria/RS 

 

 
 
Fonte: Wikipédia (2018). 
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Gráfico 1 – Domicílios do município de Santa Maria/RS 

 

 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2018). 

 

O município está dividido em nove distritos, sendo estes: Arrio do Só, Arroio 

Grande, Boca do Monte, Pains, Palma, Passo do Verde, Santa Flora, Santo Antão e 

São Valentin (Figura 5). 

 

Figura 5 - Distritos de Santa Maria/RS 

 

 
 
Fonte: Da autora (2018). 
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A rede municipal de ensino atende atualmente 75 (setenta e cinco) escolas 

públicas municipais, sendo organizadas em 19 (dezenove) Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEI) e 56 (cinquenta e seis) Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF). Dentre essas escolas municipais, 6 (seis) EMEF e 1 (uma) 

EMEI estão localizadas no campo.  

É possível observar, em pesquisas realizadas, que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado para avaliar e traçar metas de 

qualidade educacional dos sistemas de ensino, o qual é realizado a cada dois anos, 

levando em conta o fluxo escolar (aprovação) e as médias de desempenho dos 

educandos das escolas nas avaliações de larga escala, aplicadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas, como por exemplo a Prova Brasil, a qual é 

aplicada na rede municipal de ensino, no município de Santa Maria/RS, tem 

alcançado as metas propostas para o 5º ano do Ensino Fundamental e, no ano de 

2013, tem inclusive ultrapassado essas metas. 

 

Figura 6 - IDEB do município de Santa Maria/RS 

 

 
 
Fonte: Brasil (2018). 

 

De modo a melhor atender as populações camponesas, o município 

designou, dentro da Secretaria do Município da Educação, uma equipe responsável 

por assistir à Educação do Campo. A colaboradora de nossa pesquisa, gestora 

pedagógica municipal, a qual denominou-se Girassol, trabalha há 29 (vinte e nove) 

anos com a educação no município de Santa Maria/RS, tendo sido concursada 

especificamente para a Educação do Campo. Na Secretaria de Município de 

Educação, de Santa Maria/RS, é responsável pela gestão pedagógica da Educação 

do Campo do município desde o ano de 2009. 

Pode-se afirmar que, durante a sua gestão, algumas mudanças vêm 

ocorrendo, de modo a melhor assistir às escolas do campo e fazer com que elas 
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tenham cada vez mais autonomia para atender os povos camponeses de acordo 

com as suas necessidades. 

Segundo Girassol (2018), a Educação do Campo vem buscando atender 

todos os níveis de ensino no município de Santa Maria/RS. Sendo assim, quando 

questionada com relação ao atendimento das crianças pequenas do campo, ela 

afirma que nós temos uma escola de Educação Infantil no campo, que é a Escola 

Municipal de Educação Infantil Boca do Monte, é a única escola destinada a 

Educação Infantil. As escolas de Ensino Fundamental, que ofertam a Educação 

Infantil, nós temos nove. As nove têm Educação Infantil. Então todas têm 

(GIRASSOL, 2018). 

 

Figura 7 - Distribuição das escolas do campo no município de Santa Maria/RS 

 

 
 
Fonte: Santa Maria (2018). 

 

Ainda conforme Girassol (2018), a Educação Infantil, a qual é ofertada em 

todos os distritos do município, está organizada como mostra o Quadro 1 a seguir. 

 

 

 

 

 



37 

  

Quadro 1 – Organização da Educação Infantil do Campo no município de Santa 

Maria/RS 

 

ESCOLA Maternal I Maternal II Pré A Pré B 

E.M.E.I. Boca do Monte X X X X 

E.M.E.F. João da Maia Braga  X X X 

E.M.E.F. Pedro Kunz   X X 

E.M.E.F. Major Tancredo Penna de 
Moraes 

 X X X 

E.M.E.F. Irineu Antolini  X X X 

E.M.E.F. Santa Flora   X X 

E.M.E.F. José Paim de Oliveira   X X 
 
Fonte: Da autora (2018). 

 

De acordo com a colaboradora Girassol (2018), a E.M.E.I. é a única que 

atende desde o Maternal I até o Pré-B. As demais, a João da Maia Braga, que fica 

em Pains, no Passo das Tropas, ela atende do Maternal II até Pré-B. E as demais, 

Pedro Kunz que é em Pains, só tem Pré-escola, A e B. Major Tancredo, que é na 

Palma também tem Maternal II. Irineu Antolini, a partir do maternal II, que é lá no 

Passo do Verde. Santa Flora, só Pré-escola, Pré-A e Pré-B. José Paim de Oliveira, 

que fica em São Valentin, lá é Pré-A e B. São essas daí. 

É possível perceber que nem todas as escolas do campo são avaliadas pelo 

IDEB, porém alguns dados foram encontrados nas pesquisas realizadas no portal do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, os quais, em sua maioria, deixam a todos 

bastante animados. Quatro das seis escolas de Ensino Fundamental do Campo 

foram avaliadas pelo IDEB, apesar de duas delas não possuírem metas a serem 

alcançadas (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – IDEB das Escolas do Campo do município de Santa Maria/RS 

 

Escola 
IDEB observado Metas projetadas 

2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017 

EMEF Santa Flora  4,5  5,9 4,0 4,2 4,5 4,8 

EMEF José Paim 
de Oliveira 

   5,7     

EMEF João da 
Maia Braga 

4,6  5,6 5,2 4,7 5,0 5,3 5,6 

EMEF Pedro Kunz    2,9     
 
Fonte: Da autora (2018). 
Legenda: Verde - acima da meta; Vermelho - abaixo da meta.  
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Dessas quatro escolas, pode-se notar que uma delas, a EMEF Santa Flora 

tem mantido, nos dois anos em que foi avaliada, obteve notas maiores do que as 

metas a serem alcançadas. A EMEF José Paim de Oliveira, avaliada apenas no ano 

de 2017, também apresentou uma ótima nota na avaliação do IDEB. A EMEF João 

da Maia apresentou, no ano de 2011 e no ano de 2017, pontos abaixo da meta a ser 

alcançada. Porém, a que mais preocupa é a EMEF Pedro Kunz, a qual não possui 

metas a serem alcançadas, contudo, ao ser avaliada no ano de 2017, apresentou 

uma nota bastante baixa. Dados sobre a EMEF Major Tancredo Penna de Moraes e 

a EMEF Irineu Antolini, infelizmente, não foram encontrados. 

 

5.1 DO LOCAL PARA O REGIONAL: SANTA MARIA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO – DESAFIOS E TENDÊNCIAS 

 

De acordo com as categorias de análise, concorda-se com Souza e Meireles 

(2014, p. 70), quando afirmam que “a ausência de políticas educacionais que atenda 

às especificidades do meio rural brasileiro, tem negligenciado em muitos aspectos 

esta escola, condicionando a mesma, a uma imitação da escola urbana”.  

Questionou-se, então, as políticas existentes no município de Santa 

Maria/RS, destinadas à Educação do Campo. Dentro das Políticas Públicas 

apresentadas por Girassol, destaca-se a Resolução nº 35, publicada no ano de 

2016, a qual visa instituir as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo que 

integram o Sistema Municipal de Ensino. Em seu art. 3º, fica afirmado que: 

  

No Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria, a Educação no Campo 
tem características e necessidades próprias para o aluno em seu espaço 
cultural, sem abrir mão de sua pluralidade como fonte de conhecimento em 
diversas áreas, e destina-se ao atendimento das expectativas e 
necessidades do conjunto dos trabalhadores do campo que vivem no meio 
rural ou retiram o seu sustento (SANTA MARIA, 2016). 

 

Sendo assim, o município tem o cuidado para que as crianças não precisem 

sair do seu distrito para receber o atendimento do qual elas têm direito e também 

que as crianças não precisem fazer longas viagens de transporte até chegar à 

escola. 

Segundo Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 192-193): 

 

[...] ao poder público municipal não é explicitada, por nenhuma disposição 
legal, a delimitação do trajeto que a linha de transporte deve realizar ou a 
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distância mínima ou máxima que o estudante deverá percorrer entre a casa 
e a escola. O município possui, portanto, autonomia para definir o trajeto do 
transporte e seus pontos de parada, cabendo-lhe também o bom-senso de 
estabelecer critérios que considerem as características geográficas e 
sociais das localidades atendidas. 

 

O município de Santa Maria/RS, na Resolução nº 35/2016, em seu art. 28, 

determina que: 

 

A responsabilidade pelo transporte escolar de alunos do município da Rede 
Municipal de Ensino de Santa Maria é da Prefeitura Municipal [...] 
disponibilizando veículos para transportar as crianças e alunos das 
Unidades Educacionais públicas da seguinte forma: 
I. Os veículos do transporte escolar são destinados ao uso exclusivo das 
crianças e alunos matriculados nas escolas da rede pública de ensino nos 
trajetos necessários para: 
a. Garantir o acesso diário e a permanência das crianças e alunos nas 
escolas. 
b. Garantir o acesso das crianças e alunos nas atividades pedagógicas, 
esportivas, culturais ou de lazer previstas no plano pedagógico e realizadas 
fora das escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
II. O itinerário do transporte escolar deve assegurar aos educandos 
segurança e o menor tempo possível no percurso 
residência/escola/residência intra-campo e excepcionalmente do campo 
para a cidade [...]. 
III. A oferta de transporte escolar nas comunidades rurais levará em 
consideração: 
a. Distâncias percorridas pelas crianças no transporte, que o tempo de 
percurso não ultrapasse a 01h30min; [...]. 
e. a empresa contrata(da) deve responsabilizar-se pelos alunos durante o 
itinerário e pela existência de um monitor para garantir a segurança de 
crianças e jovens do campo (SANTA MARIA, 2016). 

 

Entretanto, a colaboradora Girassol (2018) afirma que o transporte escolar, 

uma política pública também, que nós desenvolvemos, né?! Toda criança do campo 

tem o direito de ir e vir. Agora nós estamos normatizando a questão do monitor no 

transporte escolar, que até então não tinha. 

Entende-se, desse modo, que algumas das determinações da legislação de 

2016 vêm sendo alcançadas apenas no ano de 2018, sendo essa uma política muito 

recente no município, o qual ainda vem sendo adequado. 

A mesma Resolução, no art. 14, define que “na oferta de educação básica 

para a população do campo o Sistema de Ensino promoverá adaptações 

necessárias às peculiaridades da vida de cada região” (SANTA MARIA, 2016), 

principalmente quando se trata dos tempos escolares e dos currículos escolares. 
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Concorda-se com Silva, Pasuch e Silva (2012, p. 132-133), quando afirmam 

que: 

 

[...] rever calendários e tempos significa olhar para a Educação Infantil a 
partir das necessidades das famílias e das crianças do campo, 
necessidades articuladas com suas organizações de vida e de trabalho, 
com a estiagem ou período de cheias, com momentos de produção e 
colheita, de cuidado com os animais, com os tempos do extrativismo, com 
as atividades de distribuição e comercialização de produtos. Horários que 
precisam ser descobertos, visibilizados com os próprios sujeitos do campo. 

 

Caldart (2010, p. 118) contribui citando que “para fazer uma Educação do 

Campo é preciso olhar para as ações ou práticas sociais que são constitutivas dos 

sujeitos do campo”, adequando-se, assim, tempos, espaços e currículos para melhor 

atender os povos camponeses. Conforme Girassol (2018), as escolas do campo, do 

município de Santa Maria/RS, possuem a mesma estrutura das escolas urbanas, o 

diferencial da escola do campo é que algumas delas, quatro, funcionam em turnos 

alternados – segunda, quarta e sexta, o dia inteiro, os alunos dos anos finais vão à 

escola, terça, quinta e sábado de manhã ou sexta de tarde, depende qual é a 

escola, são alunos de anos iniciais que vão à escola. Então nós temos na rede, 

quatro escolas núcleo, de turnos alternados, que são: Santa Flora; Bernardino 

Fernandes; José Paim de Oliveira; Major Tancredo. 

Além das escolas núcleo, destacadas anteriormente, Girassol (2018) chama a 

atenção para a Intendente Manoel Ribas, que é a primeira escola do município com 

a implantação do turno integral. Ela afirma que a implantação teve início em agosto 

do ano passado (2017), na Educação Infantil e no ciclo de alfabetização, e vem 

apresentando bons resultados. No ano que vem, segundo a colaboradora, as 

demais turmas da escola também serão atendidas em turno integral. 

Fica claro, novamente, a busca em cumprir a Resolução nº 35/2016, uma vez 

que fica definido, no art. 22, a oferta, gradual, da educação de tempo integral nas 

escolas do campo. 

Porém, apesar do atendimento em turnos intercalados ou em turno integral, 

todas as escolas municipais são organizadas em anos de ensino. Algumas escolas 

ainda são multisseriadas, o que está definido no art. 23, § 3º, da Resolução nº 

35/2016 afirmando que é permitida a constituição de classes multisseriadas nas 

escolas do campo, nos anos iniciais. A multisseriação não é permitida nas turmas de 

Educação Infantil e nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Girassol (2018), 
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quando questionada se alguma das escolas do campo possui classe multisseriada, 

afirma que tem, no campo tem. Não são muitas, nós temos nove de Ensino 

Fundamental, então nós temos José Paim de oliveira, tem uma turma multisseriada, 

primeiro e segundo ano, Irineu Antolini, que é uma escola de Pré ao 5º ano, lá tem 

duas turmas multisseriadas, a única turma que não é multisseriada é a Educação 

Infantil, porque não pode juntar com o fundamental, né?! Questão legal. Major 

Tancredo. Santa Flora tem uma multisseriada. Intendente tem duas turmas 

multisseriadas também.  

Segundo Hage (2011, p. 124), em alguns estudos realizados desde 2002 pelo 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia: “essa forma de 

organização escolar, de forma predominante, tem sido identificada com a 

precariedade da oferta de educação escolar às populações do campo, 

comprometendo a positividade do processo ensino-aprendizagem nessas escolas”. 

O mesmo autor afirma, ainda, que a cultura docente não é firmada em 

escolas multisseriadas e talvez seja possível generalizar para as escolas rurais, uma 

vez que os vínculos que os professores possuem com o espaço no qual estão 

inseridos são fracos (HAGE, 2011). Em consonância, como afirmado por Girassol 

(2018), o professor que atua hoje no campo, em Santa Maria/RS, 95% - 98% são 

professores da zona urbana, que trabalham lá na zona rural, e eles acabam fazendo 

lá na zona rural aquilo que eles fazem aqui na zona urbana. Infelizmente essa é 

também a realidade do município de Santa Maria/RS. 
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6 CONCLUSÃO 
 

No decorrer desta pesquisa, foi possível perceber quão rica é a diversidade 

do campo da Educação no município de Santa Maria/RS, bem como a grande 

possibilidade de diálogo com os responsáveis por ela. Buscando conhecer um pouco 

mais sobre a Educação do Campo, na primeira categoria da entrevista 

semiestruturada, encontrou-se um amplo projeto de melhoria na qualidade do 

atendimento às crianças do campo, bem como na formação dos professores que 

atendem essas crianças. Espaços sendo repensados, culturas sendo valorizadas e o 

campo sendo utilizado como meio para alcançar os objetivos da educação de 

crianças e adolescentes. 

Quando se busca compreender o projeto político e também pedagógico, para 

a Educação Infantil do Campo, percebe-se que a gestão vem fazendo o que está ao 

seu alcance, buscando atender as crianças às quais tem direito à pré-escola. Pensa-

se formas de atender a demanda geral da Educação Infantil, desde creche até pré-

escola, porém, isso ainda não é possível, uma vez que falta estrutura física. Nota-se 

a necessidade de maior investimento na Educação Infantil do Campo, assim como 

vem sendo feito no Ensino Fundamental, uma vez que o município de Santa 

Maria/RS conta com apenas uma Escola Municipal de Educação Infantil localizada 

no campo.  

Pensando na transição das crianças da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, foi trazida a proposta de implantação dos Ciclos de Formação para 

melhor atender a demanda do campo. Acredita-se na reestruturação curricular como 

forma de melhoria na qualidade da Educação do Campo. As crianças constroem os 

seus conhecimentos no decorrer de um processo, como afirmado anteriormente, e 

este processo não dura apenas 200 dias.  

Acredita-se, ainda, que, organizando as escolas do campo em Ciclos de 

Formação, sendo que cada ciclo contaria com 3 (três) anos, ou seja, 600 dias 

letivos, o município de Santa Maria/RS conseguiria melhorar ainda mais a qualidade 

no atendimento de crianças e jovens do campo. Notou-se, no decorrer da pesquisa, 

que muito já vem sendo feito e que os resultados são visíveis quando se analisa 

dados como os do INEP, contudo, algumas falhas ainda podem ser melhoradas, 

algumas lacunas podem ser preenchidas e melhores metas podem ser alcançadas. 
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Para tanto, é trazida como proposta a seguinte organização: 

a) deixar de utilizar anos de ensino, organizando as escolas em Ciclos de 

Formação, sendo cada Ciclo composto por 600 (seiscentos) dias letivos. 

Sendo assim, ter-se-ia o primeiro ciclo composto por crianças de 6, 7 e 8 

anos de idade; o segundo ciclo composto por crianças de 9, 10 e 11 anos 

de idade; e, o terceiro ciclo composto por crianças de 12, 13 e 14 anos de 

idade; 

b) reestruturar projetos político-pedagógicos e currículos, de modo a atender 

a demanda dos Ciclos de Formação; 

c) reestruturar o quadro de pessoal, de modo a atender as demandas de cada 

escola, deixando sempre professores de apoio disponíveis nas escolas; 

d) deixar de lado a lógica excludente das avaliações, fazendo com que estas 

tornem-se ferramentas para melhoria na qualidade do trabalho de 

professores e alunos; 

e) tornar o aluno centro do processo de ensino-aprendizagem; 

f) possibilitar mais cursos de formação para os educadores do campo, tanto 

sobre os Ciclos de Formação, quanto sobre demais assuntos que lhes são 

pertinentes. 

É importante salientar que não se vê a implantação dos Ciclos de Formação 

como algo pronto, que acontecerá de um dia para o outro, mas sim como um 

processo que exige formação, investimento, informação, participação e empenho de 

gestores, pais, alunos e professores das escolas em questão. Por conta disso, 

acredita-se nos Ciclos de Formação, por ser uma construção da comunidade. 

A proposta já foi implementada em outros Estados e municípios do RS e o 

referencial teórico utilizado permite que se possa apropriar de tais experiências e 

aprender a partir delas. A Rede Municipal de Santa Maria/RS é aberta ao diálogo e 

seus gestores(as) implicados na política pública municipal alinhada com a Política 

Pública estadual. Tal posição coloca-se como um campo diverso e potente de 

discussão, problematização e (re)estruturação da rede, tomando como ponto de 

partida as necessidades das comunidades locais. 

Será no âmbito dessas comunidades e realizando um trabalho conjunto que a 

rede conseguirá captar as demandas escolares e, a partir delas, propor a sua 

própria estrutura, considerando suas identidades, suas regionalidades, aprendendo 

com diferenças e semelhanças que o novo se insinua como algo viável, que nasce 
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no foco da necessidade e daqueles que, de fato, tornam o campo a diversidade de 

gente e modos de viver. Não se pode perder de vista que a Educação do Campo é 

uma modalidade viva, dinâmica, coletiva, transformadora e histórica. 
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ANEXO A - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL E POLITICAS PÚBLICAS 

ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO: ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Profa. Graziela Franceschet Farias 

ACADÊMICA RESPONSÁVEL: Márcia Fernanda Heck 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DIALOGADA 

Nome Completo: 

Tempo de serviço: 

Já lecionou em escolas do campo? Quais? 

Atua na gestão da educação municipal a quanto tempo? 

Formação acadêmica: (  ) Graduação (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

 

PARTE I – EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

1. Quais os seus conhecimentos sobre Educação do Campo? O que, para você, é 

Educação do Campo? 

 

2. Como se dá a organização da Educação do Campo no município de Santa Maria? 

(quantas escolas municipais; em quais localidades estão situadas; quais idades 

atendidas) 

 

3. A gestão municipal realiza visitas periódicas à essas escolas? 

 

4. Como são atendidas as crianças pequenas, de 0 a 6 anos, no campo, em Santa 

Maria? 

 

5. Como seria, para você, a Escola do Campo de qualidade? 

 

PARTE II – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

 

1. Quais políticas públicas norteiam o trabalho da gestão municipal na Educação 

Infantil do Campo? 
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2. Existem políticas públicas no município de Santa Maria, que tratam 

especificamente da Educação do Campo? 

 

3. Novas políticas vêm sendo elaboradas para a Educação do Campo no município 

de Santa Maria? 

 

4. Quais membros da comunidade participam da elaboração desta política? 

 

5. Quais os princípios norteadores da política? 

 

6. Quais os objetivos com a aplicação da política pública de Educação do Campo no 

município de Santa Maria? 

 

PARTE III – TRANSIÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

1. Como vem se dando a transição da Educação Infantil para os Anos Iniciais? 

Existe alguma proposta para a adaptação destas crianças? 

 

2. O que você conhece sobre os Ciclos de Formação? 

 

3. Considerando os seus conhecimentos, e a conversa anterior, você acredita na 

melhoria da qualidade da Educação do Campo com a aplicação dos Ciclos de 

Formação? 

 

PARTE IV - LIVRE 

 

Gestor(a)! 

Esta pesquisa tem como foco a Educação do Campo e os caminhos trilhados por 

uma experiência de gestão educacional em sua localidade. Para que possamos 

compartilhar dos caminhos que o conduziram a fazer parte desta comunidade, 

convido-o a narrar sobre suas experiências enquanto gestor(a) e professor(a) e que 

fatores, segundo sua concepção, permitem que se estabeleça a atuação docente. 

Como você se vê gestor(a) desta comunidade a partir das experiências diárias. 

 


