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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sou Alessandra de Jesus Meira Leão, licenciada em Letras Português-Espanhol pela 

Universidade de Uberaba (UNIUBE), em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes) e em Pedagogia pelo Instituto Educacional Proliz. Especializei-

me em Educação do Campo pela Unimontes e em EaD (Educação a Distância) pelo Instituo 

Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Em 2018, obtive o Título de Mestre em 

Educação e Docência pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FAE/UFMG), na Linha de Pesquisa Educação do Campo, sob a orientação da Profª. Drª- 

Maria Isabel Antunes-Rocha com a dissertação intitulada: Professores e Educação do Campo 

no município de Francisco Sá: um estudo na perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais. 

A vontade de me tornar um professor-pesquisador surgiu da inquietação de conhecer e 

compreender, de forma sistematizada, como a Educação do Campo chegou e ocupou o espaço 

neste município. Para isso, dediquei-me por dois anos estudando na UFMG cursando o 

PROMESTRE (Mestrado Profissional em Educação da UFMG), cuja missão é contribuir na 

melhoria da educação brasileira, em especial, da rede pública de ensino da educação básica, 

com produção de conhecimentos e aprimoramento de profissionais da educação. Importante 

frisar que este programa fora criado por um grupo de professores da FAE/UFMG em meados 

do ano de 2013, ano em que proposta foi aprovada. O PROMESTRE enfatiza estudos 

voltados ao desempenho de uma boa qualificação de profissionais comprometidos com a 

Educação Básica. Para obtenção do título de mestre, além de cursar as disciplinas 

obrigatórias, optativas e eletivas, ser aprovado na defesa da dissertação, temos, ainda, que 

desenvolver um material que chamamos de “produto”, visando contribuir de alguma forma 

com a melhoria da educação, intervindo na realidade educacional brasileira. Como produto 

final do nosso trabalho, visando materializar essa proposta do programa, optamos por 

descrever a metodologia que utilizamos para desenvolver a nossa pesquisa desenvolvida no 

município de Francisco Sá nos anos de 2017 a 2018. 

Desejamos que este material seja útil, não somente aos futuros professores-

pesquisadores do município de Francisco Sá, mas também a todos aqueles que se interessam 

pela Educação do Campo, além da intenção de constituir-se como material de reflexão para 

todos aqueles envolvidos com a Educação do Campo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo a leitura deste manual! Ele contém todas informações sobre a metodologia 

utilizada para realização de pesquisa sobre a Educação do Campo no município de Francisco 

Sá, que foi fruto de uma dissertação. A pesquisa foi realizada em parceria com Secretaria 

Municipal de Educação. O material produzido tem o objetivo de orientar pesquisas 

documentais, traçar um panorama geral sobre a Educação do Campo em Francisco Sá, sob as 

vistas de documentos oficiais.  

Público-alvo: todos aqueles que se interessam pela Educação do Campo. 

Neste material, você encontrará a relação nominal sequencial de todos os documentos 

que foram utilizados na pesquisa que subsidiou a escrita do primeiro capítulo da dissertação. 

Consideramos importante divulgar a todos os interessados, o caminho percorrido para a 

realização desta pesquisa. Pode ser que este, aqui apresentado, poderá auxiliar trabalhos 

futuros.  
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DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Antes de iniciarmos a descrição do caminho percorrido para realização da pesquisa 

documental, é importante dizer que encontramos algumas dificuldades pelo caminho. O 

primeiro capítulo de nossa pesquisa utilizou-se do método de pesquisa de Análise 

Documental, que “consiste em fazer uma revisão em todos os documentos referentes às 

escolas do município de Francisco Sá”. Estes documentos estão arquivados na Secretaria 

Municipal de Educação. Sendo assim, foi necessário organizar quatro procedimentos que 

chamamos de passos para ter acesso e pesquisar os documentos. 

 

 

Primeiro passo – Acesso aos documentos  

 

Para conseguirmos ter acesso aos documentos referentes às escolas do campo de 

Francisco Sá, exigiu-se do pesquisador capacidade de diálogo e de compreensão sobre como 

funciona a estrutura administrativa de um município. Sendo assim, foi necessário agendarmos 

conversas com a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito Municipal, com a finalidade 

de apresentar a pesquisa, seus objetivos e metodologia. Em seguida, documentamos a 

demanda por meio de ofício, encaminhado ao prefeito com cópia à secretária. Feito isso, 

estivemos na secretaria para agendarmos dia e horário para darmos início à pesquisa. 

Posteriormente, conforme data e horário marcado e exposto no referido documento, 

retornamos à secretaria, que nos disponibilizou um servidor para nos auxiliar no manuseio dos 

documentos. 

 

 

Segundo passo – Lidando com os documentos  

 

 

O manuseio de documento público implica em complexidade desde o seu manejo, até 

a leitura e intepretação das informações. Durante as horas reservadas a pesquisa documental, 

nas dependências da secretaria de educação, oportunizou-nos selecionar e coletar os dados 

que nos interessava para a pesquisa com calma e tranquilidade. Tivemos acesso a um grande 
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volume de documentos que descreviam particularmente a situação de cada Escola do Campo 

no município de Francisco Sá/MG. 

Ao final de cada dia de pesquisa, tivemos o cuidado de devolver as pastas documentais 

nas mesmas condições que recebemos e fazendo a alocação das mesmas nos locais que foram 

retiradas, seguindo as normas próprias de arquivamento documentais da secretaria. Esses 

documentos foram citados na pesquisa e são instrumentos que regulamentam as questões 

ligadas às escolas rurais de Francisco Sá. Eles tratam de abertura e fechamento de escolas, 

autorização de funcionamento, criação de escola quilombola e ampliação no atendimento 

escolar. 

Com relação ao sigilo, observamos que os conteúdos apresentados eram de domínio 

público. As pessoas e lugares citados são institucionais, não demandando assim informações 

de ordem pessoal ou caráter privado. 

 

 

Terceiro passo: Identificando os documentos 

 

Tivemos acesso aos seguintes documentos, conforme conceituados abaixo, cuja 

natureza se define como decretos, leis, portaria, regimentos e plano. Cada um deles tem uma 

finalidade, uma abrangência e uma especificidade com relação a sua forma e necessidade de 

produção:  

 

Leis: norma jurídica elaborada pelo poder legislativo, e ditada por uma autoridade pública.  

Decreto: em linhas gerais, é uma ordem emanada pelo chefe do poder executivo de um dos 

entes federados união, estados e municípios. Trata-se de um mandado emitido por autoridade 

superior, como um chefe de Estado, de Instituição civil ou militar ou de autoridade superior. 

Este normativo não pode ser emitido por uma pessoa física qualquer, mas sim por autoridade 

competente. 

Portaria: trata-se de um instrumento normativo infralegal utilizado pela Administração 

Pública direta e indireta, a qual pode possuir modalidade geral, especial, interna ou externa. 

São utilizadas para determinar o cumprimento de uma instrução ou de várias simultâneas. 

Regimento: conjunto de normas, um regulamento, definido por um grupo de pessoas para 

regulamentar o funcionamento de certa organização. 

Plano Decenal: documento destinado a cumprir em uma década as resoluções da conferência 

de mundial de Educação para Todos. 
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Projeto Político-pedagógico: é um instrumento que reflete a proposta educacional da escola, 

criado coletivamente com responsabilidades coletivas e pessoais para execução dos objetivos. 

Parecer: documento que expressa é opinião de uma comissão sobre proposição sujeita a seu 

exame.  

Os documentos citados acima e utilizados na pesquisa, são instrumentos que 

regulamentam todas as questões ligadas às escolas rurais de Francisco Sá. Eles tratam de 

abertura e paralisação de escolas, autorização de funcionamento, criação de escola quilombola 

e ampliação no atendimento escolar. 

 

 

Quarto passo – analisando os documentos 

 

Inicialmente, percebemos que a maioria dos documentos que legislam a educação no 

campo em Francisco Sá está organizada em Decretos. São 14 (quatorze) Decretos em 07 

(sete) anos.  A Lei que, por sua natureza, tem maior força como organizadora das práticas 

públicas é minoria, com a elaboração de apenas 04 (quatro), as portarias foram somente 04 

(quatro). 

Toda legislação pesquisada, encontra-se descrita na tabela abaixo e tratam de diversos 

assuntos relacionados às escolas do Campo do município de Francisco Sá. Eles regulamentam 

a instituição do conselho municipal de educação e institui comissão organizadora que avalia o 

Plano Municipal de Educação bem como o funcionamento de escolas, ampliação de nível, 

criação de escolas dentre elas, a escola quilombola e regulamentam também o fechamento de 

muitas escolas do campo no município citado.   

Esta análise nos dá um diagnóstico da  fragilidade da legislação que rege  a educação 

em Francisco Sá e não nos deparamos em nenhum dos documentos citado abaixo , com a 

nomenclatura de Escola  do Campo embora ,as escola deste município,  façam parte   desta 

modalidade de ensino .   
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Tabela das legislações consultadas 

 

LEIS 

DECRETOS PORTARIAS REGIMENTO PLANO 

DECENAL 

PROJETO 

POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

Lei nº 1229 

de 4 de set. 

de 2008 

Decreto nº 

2873 de 29 de 

set. de 2016 

(institui 

comissão 

organizadora e 
de avaliação 

do Plano 

Municipal de 

Educação) 

Portaria de 

autorização 

nº011/82 

(Autoriza o 

funcionamento de 

Unidades de 

Ensino de 1º Grau 

– 1ª a 4ª Série) 

Regimento 

Escolar 

Plano 

decenal de 

Educação 

2014/2024 

Projeto Político 

Pedagógico 

Lei nº 615 

de 12 de jul. 

de 1978 

Decreto nº 

2871 de 29 de 

set. de 2016 

(autorização 

de 

funcionamento 

da educação 

infantil, anos 

iniciais e EJA) 

Portaria de 

autorização 

nº18/1983 

(Autoriza o 

funcionamento de 

Unidades de 

Ensino de 1º Grau 

– 1ª a 4ª Série) 

 

   

 

Lei nº 589 

de 28 de fev. 

de 1977 

Decreto nº 

2742 de 01 de 

abr. de 2016 

(autorização 

da EJA) 

Parecer nº02/2002     

Lei nº 406 

de 04 de jul. 

de 1977 

Decreto nº 

2369 de 26 de 

ago. de 2014 

(criação da 

escola 

quilombola de 

Poções) 

    

Lei nº 406 

de 04 de jul. 

de 1968. 

Decreto nº 

1523 de 22 de 

set. de 2014 

    

 

Decreto nº 

2227 de 03 de 

jan. de 2014 
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Decreto nº 

2412 de 01 de 

dez. de 2014 

    

 

Decreto nº 

1088 de 04 

de julho de 

2008 

    

 

Decreto nº 

837 de 23 de 

jun. de 2006 

    

 
Decreto nº 834 

de 06 de jun. 

de 2006 

    

 
Decreto nº 879 

de 22 de jan. 

de 2007 

    

 
Decreto nº 579 

de 30 de abr. 

de 2003 

    

 

Quinto passo – o que aprendemos na leitura dos documento7 

 

Através da análise documental, traçamos o perfil educacional em Francisco Sá 

(número, localização, números de alunos, ano de abertura, ano de paralisação), das escolas do 

campo do município citado. Identificamos a região do município em que houve um maior de 

número de escolas paralisadas, fato este que consideramos ser uma informação relevante que 

poderá contribuir para a construção de um censo sobre o fechamento de escolas do campo em 

Minas Gerais. 

Outra informação importante foi constatar a fragilidade dos marcos legais que regulam 

e organizam a escola no campo no município. Temas que são relevantes e estruturantes para o 

funcionamento da escola (veja quais temas são principais) são tratados por meio de decretos. 

Este procedimento leva a uma inconsistência das práticas tendo em vista a possibilidade de 

alteração em uma mesma gestão ou na mudança em função dos resultados eleitorais a cada 

quatro anos. 

Por fim, a constatação que o conceito de Escola no Campo ou Escola do Campo ainda 

não consta nos marcos legais do município. Ainda que já se observe um envolvimento de 
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docentes com práticas formativas na perspectiva da Educação do Campo este fator ainda não 

repercute na gestão. 

Todos os documentos legais são importantes para a construção das políticas públicas 

para a Educação do Campo em Francisco Sá. Somente a formação de professores pode 

repercutir de forma lenta na mudança das práticas educacionais, isto porque a gestão 

administrativa e pedagógica é responsável pela regulamentação e funcionamento das escolas. 

Foi um trabalho árduo, mas gratificante, pois, enxergamos como um ponto de partida 

para o desenvolvimento de futuras ações de combate contra o fechamento de escolas rurais 

além de subsidiar outras pesquisas na Linha de Educação do Campo. 
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