
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
INDICADORES PARA UMA POLÍTICA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA NAS ESCOLAS DO CAMPO A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA ESCOLA ATIVA (PEA) NA BAHIA

O Programa Escola Ativa (PEA), implantado no Brasil desde 1997, atualmente 
é administrado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(SECAD)  do  Ministério  da  Educação  (MEC),  ficando  sua  gestão  a  cargo  da 
Coordenação  Geral  de  Educação  do  Campo,  participando  das  ações  do  MEC 
enquanto política nacional, para a universalização da Educação Básica no Campo. O 
PEA está fundamentado nas  Diretrizes Operacionais  para  a Educação Básica  nas 
Escolas  do  Campo  –  Resolução  CNE/CEB  nº  1,  de  03  de  abril  de  2002  e  das 
Diretrizes Complementares Normas e Princípios para o Desenvolvimento de Políticas 
Públicas de Atendimento à Educação Básica do Campo – Resolução no 2, de 28 de 
abril de 2008. No Estado da Bahia, o PEA tem como gestor do curso de formação de 
formadores a Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal  da Bahia 
(UFBA) – adesão 2008.

O curso está dividido em seis módulos e, nesse módulo V (20 a 24/09/10), os 
temas  tratam  da  Gestão  Educacional  no  Campo,  que  prevê  discussões  sobre  a 
educação  nacional,  responsabilidades  dos  entes  federados  –  Governo  Federal, 
Estados  e  Municípios  -  políticas  de  Educação  do  Campo,  Gestão  da  Escola,  do 
Conhecimento,  de  Pessoal,  do  Financiamento,  da  Avaliação  e,  da  Qualidade  da 
Educação Básica no Campo.

Considerando  os  baixos  índices  da  qualidade  da  Educação  na  Bahia,  em 
especial  a  Educação  do  Campo e,  ainda,  o  que nos  é  indicado  pela  Conferência 
Nacional de Educação (CONAE), que sistematizou seu documento final neste ano de 
2010, apontando a necessidade da mobilização e participação da sociedade, por meio 
dos  profissionais  da  educação  organizados,  movimentos  sociais  e  secretarias  de 
educação  para  expressar  um  processo  democrático  de  elaboração  de  políticas 
públicas para a educação, apresentamos neste documento indicadores que incidem 
na  gestão  do  PEA.  Esses  indicadores  foram  elaborados  e  sistematizados  pelos 
participantes do curso de formação de formadores do PEA, presentes no módulo V, 
Salvador/BA. Sem a consideração, e o devido encaminhamento destes indicadores, 
compromete-se  a  possibilidade  de  implementação  de  uma  política  de  estado, 
permanente  e  consistente,  a  partir  do  PEA,  para  as  escolas  do ensino  básico  no 
campo. Mais ainda, compromete-se a possibilidade de enfrentar os graves e baixos 
índices de escolarização do Estado da Bahia.

Considerando  o  perfil  dos  professores  das  escolas  participantes  do  PEA, 
verificamos que os profissionais em questão não têm, em sua maioria, formação em 
nível  superior,  quando a possuem, ela está  baseada em pressupostos teóricos 
pseudocientíficos,  que  não  garantem  sua  atuação  de  qualidade  e  lhes  falta 
formação específica para atuar na Educação do Campo. Além disso,  o professor 
exerce múltiplas funções que fogem ao seu domínio (psicólogo, assistente social, 
fonoaudiólogo  etc.)  e  competência  (zelador,  merendeiro,  porteiro  etc.).  Admite-se 
ainda,  que  faltam as  condições  objetivas para  exercício  da  docência  (recursos 
materiais  e didáticos,  recursos humanos de apoio  etc.).  Outro fator  agravante  é a 
baixa  remuneração  e  a  necessidade  desses  profissionais  fazerem  parte  dos 
quadros efetivos das Secretarias Municipais de Educação e de terem garantias de 
uma  carreira,  com  salários  dignos,  correspondentes  aos  desafios  impostos  ao 
exercício  da  docência  nas  escolas  do  campo.  Muitos  professores,  submetidos  às 
pressões  das  autoridades  econômicas  e  políticas  locais,  não  conseguem  se 
estabelecer em seus cargos e unidades.

Mediante  o  exposto,  reivindicamos  aos  Secretários  de  Educação  dos 
Municípios que reconheçam, enquanto necessidade para assegurar, a qualidade da 
educação básica no campo - que significa para nós acesso, permanência, assistência 



e,  garantia  de êxito  no percurso escolar,  além da qualidade  na formação inicial  e 
continuada de professores da Educação Básica  do Campo -,  que se estabeleçam 
relações e ações concretas, em regime de colaboração,  entre os entes federados, 
para garantir uma política de Estado, consistente, coerente, sistemática de ampliação 
do financiamento da educação, levando em conta o custo por aluno e a qualidade da 
educação, bem como, coadunada com uma política de Estado para a formação inicial 
e continuada dos professores. A composição dessas relações e ações significa:

1.  Responsabilidades  do  Município:  garantir  concurso  público  para 
efetivação dos profissionais (técnicos e professores); garantir no plano de cargos e 
salários  dos  municípios,  a  ampliação  da  carga  horária  mínima  para  30  horas 
semanais, de forma a contemplar atividades de estudo, planejamento e organização 
pedagógica,  sem  prejuízo  das  gratificações  já  existentes,  com  incentivos  à 
permanência dos professores nas escolas do campo e em especial, aos docentes de 
classes  multisseriadas;  aos  técnicos,  garantia  de  jornada  de  40  horas,  com 
remuneração compatível e sua permanência no PEA; estabelecimento do piso salarial 
com referência nacional; elaboração e efetivação do plano municipal de educação e 
plano  de  desenvolvimento  da  educação  no  município;  implantação  dos  Conselhos 
Municipais  de  Educação;  criar  um setor  de  Educação  do  Campo  nas  Secretarias 
Municipais de Educação, que faça interlocução com outros órgãos do município (por 
exemplo, Secretaria de Agricultura, câmaras técnicas de educação etc.) e de outros 
municípios, de forma que, por meio de micro-centros intermunicipais se fortaleçam as 
relações  entre  os  municípios;  garantia  de  contratação  de  profissionais  técnico-
administrativos e demais trabalhadores para a educação; certificar a participação dos 
professores  do  PEA  nos  cursos  ministrados  pelos  técnicos  –  em  regime  de 
colaboração.

2.  Responsabilidades  do  Estado:  garantir  repasse  dos  recursos  para 
financiamento  da  educação;  prestar  assessoria  técnica  e  pedagógica  para  o 
desenvolvimento dos planos municipais de educação, planos de desenvolvimento da 
educação  nos  municípios  e  outras  demandas  do  PEA  (como  elaboração  de 
instrumentos de avaliação, acompanhamento da gestão, etc.); garantir aos integrantes 
do PEA competência profissional e aporte institucional – equipamentos, manutenção, 
capacitação - para uso de recursos tecnológicos na educação; formação dos membros 
do Conselho Municipal da Educação – em regime de colaboração.

3.  Responsabilidades  do  governo  Federal:  Plano  Nacional  de  Educação 
(PNE) e Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); garantir políticas de Estado 
que ampliem investimentos, orçamentos e o financiamento da educação, consolide o 
sistema  nacional  de  formação  do  professor,  articulado  com  o  fórum  estadual 
permanente  de  formação  docente  para  a  formação  inicial  e  continuada,  segunda 
graduação  e  pós-graduação  presenciais,  com  vagas  em  instituições  públicas,  em 
campi avançados. Garantir  que as universidades públicas reconstituam, e ampliem, 
seus  quadros  de  pessoal  técnico-administrativo  e  de  docentes  para  atender  a 
demanda  por  ensino-pesquisa  e  extensão  voltados  para  as  especificidades  da 
educação do campo.

Quanto ao programa em si, no que diz respeito às condições objetivas de sua 
execução  nas  escolas  do  campo  e,  para  atender  à  formação  dos  professores, 
destacamos as seguintes necessidades:

• Elaboração de Projeto Político Pedagógico (PPP), de Proposta Curricular (PC) 
e Regimento Escolar contemplando as especificidades do PEA e das escolas 
do campo com bases teórico-metodológicas avançadas, que respondam com 
competência a diversidade aos desafios da realidade do campo na Bahia;

• Dedicação exclusiva de técnicos ao PEA, para que, dentre outras exigências 
do  programa,  possam  realizar  o  trabalho  pedagógico  formativo  e  de 
acompanhamento regular às unidades escolares;



• Assegurar e garantir a distribuição imediata dos “kits” e cadernos de ensino e 
aprendizagem às escolas, com conteúdos, métodos, tempos e condições de 
acordo com as escolas do Campo;

• Garantir  infra-estrutura  e  logística  –  física,  transporte,  manutenção  e  de 
recursos humanos (nas escolas do campo), considerando: mobiliário; recursos 
tecnológicos;  apoio  logístico para a formação continuada dos professores e 
para as visitas técnicas pedagógicas; 

• Garantir  aos  professores,  assessores,  monitores  e  demais  corpo  técnico, 
transporte compatível e adequado às necessidades, atentando para a situação 
das estradas de acesso às escolas, bem como, a necessidade de cumprimento 
de cronogramas;

• Embora nas diretrizes não esteja previsto atendimento à Educação Infantil, em 
algumas  localidades,  essa  situações  está  presente  e  se  faz  necessário  o 
auxílio de um segundo professor nas classes multisseriadas

• Sistemáticas  de  avaliação  permanente  do  PEA,  de  suas  bases  teórico-
metodológicas,  de  sua  administração  federal,  estadual  e  municipal,  de  sua 
implementação nas escolas do campo, visando alterar a política dos programas 
temporários,  burocratizados,  altamente  desgastantes  e  onerosos,  para  uma 
política permanente, efetiva de universalização, com qualidade da Educação 
Básica do Campo. 

O  esforço  coletivo  dessa  sistematização  cumpre  ao  que  a  CONAE aponta 
como necessário para estabelecer e fortalecer relações em regime de colaboração, no 
sentido de atender aos programas de universalização da educação e especificamente 
da  Educação  do  Campo,  elevando  o  comprometimento  de  todos  os  segmentos 
envolvidos  (professores,  técnicos,  Secretaria  da  Educação,  comunidade, 
coordenadores  pedagógicos  etc.).  Sem  essas  relações  pactuadas  em  interesses 
comuns, mantemos práticas de gestão isolacionistas e superpostas que atravancam 
os processos de execução de políticas permanentes de valorização da escola básica 
do  campo  e,  do  exercício  qualitativo  do  magistério,  necessários  ao  trabalho 
pedagógico e à formação dos professores da escola básica do campo. 

DOCUMENTO  APROVADO  NA  PLENÁRIA  DO 
DIA  23  DE  SETEMBRO  DE  2010,  REALIZADA 
DURANTE O V MÓDULO DE FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES  MULTIPLICADORES  DO 
PROGRAMA  ESCOLA  ATIVA  PELA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  BAHIA  – 
ADESÃO 2008.

Salvador, 24 de setembro de 2010.


