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Resumo

As questões instigadoras deste artigo emergiram a partir das discussões travadas durante uma mesa redonda
no evento ocorrido no Instituto Federal Baiano (IF/Baiano/BA) no contexto de sua terceira mostra científica
(IIIMIX)/2013. O debate auferido entre professores pesquisadores do tema, demais professores e estudantes,
trouxeram questões reflexivas que agregadas à revisão da literatura possibilitaram essa análise. O resultado
da investigação sinalizou que, embora essa diretriz de educação do/no campo proponha ser projeto
estratégico, o que se tem verificado é uma educação com forte base empreendedora, o campo ora visto como
lugar de negócios, práticas pedagógicas com características da educação urbana, forte processo de
descolarização, e as bandeiras de luta restritas a pequenos grupos de sujeitos políticos e acadêmicos, etc.
Portanto, os rumos da educação do/no campo tendenciam para a descontextualização.

Palavras-Chaves: Educação do/no Campo, Política de Educação, (Des)Contextualização.

Resumen

las cuestiones de los instigadoras de este artículo habían emergido de las peleas paradas durante una tabla
redonda en el acontecimiento ocurrió en el instituto federal de Bahian (IF/Baiano/BA) en el contexto de su
tercera muestra científica (IIIMIX) /2013. El discusión ganado entre buscar a profesores del tema,
demasiados los profesores y los estudiantes había traído las preguntas de los reflexivas que agregan a la
revisión de la literatura hacen posible este análisis. El resultado de la investigación señaló que, sin embargo
esta línea de la dirección de la educación de ella /em que el campo considera para ser proyecto estratégico,
se ha verificado qué es una educación con la base emprendedora fuerte, el campo sin embargo visto como
pedagógico comercial, práctico del lugar con características de la educación urbana, el proceso fuerte del
descolarização, y las banderas restrictas de la lucha los grupos pequeños de los políticos y del académico etc.
de los ciudadanos. Por lo tanto, las rutas de la educación de ella /em el tendenciam del campo para el
descontextualização.

Palabra-Llave: Educación de ella /em el campo, política de la educación, (DES) Contextualização.
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1-Introdução

A educação no campo traz um histórico com forte traços de marginalização enquanto espaço de construção de
políticas públicas para a cidadania e emancipação do homem, aqui entendida como a superação da
propriedade privada (MARX,2001). A educação, assim como o conjunto de outras políticas importantes para a
cidadania ainda apresenta traços característicos de políticas compensatórias, “derivadas das sobras
econômicas”; residuais, “resultado consequente do crescimento econômico” ou ainda, assistenciais, “como se
fosse doações do Estado ou de entidades de caridade”, mesmo diante dos avanços constitucionais de 1988
(DEMO,1996).

No caso específico da educação do campo, verifica-se a herança do modelo de educação rural, instigadora do
êxodo, ao contrapor a cidade como progresso e o campo como atraso. Tal dicotomia cidade-campo são
agravadas pelas precárias condições de vida, ausência ou precário acesso aos direitos sociais universais,
serviços públicos eficientes, no quadro de produção e reprodução das relações sociais capitalistas que reificam
a ampliação e expansão do capital monopolista financeira sobre o domínio do espaço agropecuário,

foi exatamente a integração inicial (cidade-campo) que acelerou a dissolução da
pequena indústria camponesa pré-capitalista, aquela que produziu para o
auto-sustento e paulatinamente foi substituída pela expansão da indústria urbana.
Esse modelo de produção capitalista para a sociedade moderna contrapôs-se ao
camponês e seus costumes, considerando-os arcaicos e ultrapassados. A expansão
dos meios de comunicação associada ao conjunto de políticas públicas, tais como,
abertura de estradas de ferro, hidrovia, obras de infra-estrutura, etc, contribuíram
para acelerar o processo de expansão do capital (FERNANDES, 2006,
In.:SILVA,2013,p 47).

Para além das questões fundiárias, o tratamento residual do conjunto de outras políticas, tais como: saúde,
cultura , trabalho, lazer,etc, são partes de uma lógica perversa excludente e marginalizante das famílias
trabalhadoras e morados do campo. È nesse histórico panorama que situamos a política de educação no
campo, em que partimos da hipótese de que, a interfarce educação do/no campo contextualizada não
estabelece uma interlocução capaz de elevar a dimensão histórica, universal e a complexidade do ser no
espaço local-global porque continuamos com a cultura da descontextualização.

As raízes desse processo de descontextualização certamente encontram-se hauridas na trajetória histórica
reificante do tratamento marginalizante conferido a educação, no que se refere a construção de políticas
públicas para uma efetiva cidadania para os povos do campo. Em vista desse movimento antagônico no
cotidiano, o tratamento às políticas de educação para o campo mesmo à luz do direito, baseadas nas revisões
conceituais legais, fruto das efervescentes lutas,entre outras, veem-se inibidas devido as amarras impostas
pela agenda neoliberal que reedita valores do progresso burguês, despreza o tradicional modo de viver e
pensar camponês, rumo a um paradigma global-internacional de desenvolvimento, o qual não podemos
confundir com o princípio da universalização.

O tratamento a uma política para o campo sob a perspectiva marginalizante, embora provocativo de grandes
polêmicas e questionamentos, são demandas que vêm esvaziando-se enquanto objeto de pesquisa no espaço
da academia e nas políticas de educação para formulação de currículos em seus diferentes níveis e
modalidades de ensino. A educação para os povos do campo, em seus aspectos gerais, continua sendo
trabalhada a partir de um currículo contínuo com forte características urbanas, quase sempre deslocadas das
necessidades e da realidade contextualizada.
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Vale observar que, mesmo nas escolas localizadas nas cidades, com aparente melhorias, reformas, injeção de
recursos, capacitações qualificações dos sujeitos envolvidos no processo de gestão pedagógica, seus
currículos, ainda se apresentam, alienante, difusores uma cultura burguesa e enciclopédica. A luta por uma
educação do/no campo tem se restringido a alguns pesquisadores, pouquíssimos grupos de pesquisa
resistente junto com alguns segmentos dos movimento sociais (ARROYO,2004).

Desse quadro conjuntural emergente dos anos de 1980, dialeticamente marcado por ganhos, conquistas e
avanços e de outro lado, fortes implicações dos reveses da reprodução reificante de uma lógica que subsume
a educação a serviço do staus quo da ordem dominante/dominada pelos ditames de diretrizes das agências
internacionais. Ao que importa de dizer, entre os ganhos e as perdas, os desafios são urgentes, clamam por
uma retomada do debate acerca dos rumos da educação pública no Brasil, focalizando a educação do campo.
Desse panorama tenso e contraditório, uma questão torna-se central no debate contemporâneo: Será que os
legados das lutas e o protagonismo efervescente estão desmobilizados, portanto, o legado das conquistas
vive uma conjuntura de desmonte do projeto pedagógico popular e contextualizado na perspectiva de uma
práxis transformadora da educação para o campo?

A análise que predominou no debate foi a de que, de fato tem si reeditado uma cultura em que, os saberes da
experiência e a dinâmica do cotidiano dos povos do campo raramente são tomados como referências para o
trabalho pedagógico, bem como, para organizar o sistema de ensino, a formação de professores e a produção
de materiais didáticos (FRAGMENTOS DO DEBATE,2013). Esse quadro traz uma perspectiva política que
contribui para descaracterizar a identidade dos povos do campo, no sentido de se distanciarem do seu
universo cultural, e certamente aproximar do progresso capitalista, do comunismo desenfreado, do
“moderno”, “do pós-moderno” “ do novo”.

A tônica desse contexto nacional-internacional tem como eixo, à lógica do modelo de desenvolvimento
econômico capitalista monopolista do grande capital que dita novas regras para metabolicamente dar
continuidade ao processo de ampliação do capital. Daí, abstraem-se regras baseadas na concentração de
renda; na migração do trabalhador rural para as cidades, atuando como mão-de-obra barata, na grande
propriedade e na agricultura para exportação, agronegócio, modernização tecnológica tendenciando a um
contínuo mediante a crescente rurbanização e diversificação de pluriatividades não agrícolas e agrárias no
campo ( GRAZIANO DA SILVA,2002).

A partir desse panorama, a diretriz que hipotetizamos para nortear esse artigo, traduz na visão de que, a
bandeira da educação do/no campo para o acesso aos direitos sociais universalmente territorializados e
contextualizados continua sofrendo configurações de políticas que não traduzem um projeto para o Brasil
rural. Este continua fortemente projetado sobe viés da heteronomia.

Tal hipótese emergiu durante os debates e reflexões críticas construídas na mesa redonda sobre título:
“Educação do/no campo e as interfaces com a educação contextualizada”. A partir daí, nos apropriamos do
debate e de um rico referencial teórico de pesquisadores que se debruçam sobre a educação do/no campo e
construímos estas reflexões com base na abordagem crítica dialética que decifra a realidade partindo da
aparência rumo a essência do objeto em sua essencialidade (LUKÀCS,1978).

Diante do exposto entendemos que este artigo torna-se de grande relevância por resgatar as históricas lutas
e seus personagens, os ganhos e conquistas na base legal, os quais possibilitaram pensar a educação do/no
campo brasileiro em sua interface contextualizada. De outro resgata polêmica de relevo ao sinalizar o
distanciamento do debate sobre a educação para campo, hoje restrita a alguns grupos de pesquisadores,
movimentos sociais e populares que a “duras penas” fomentam o debate. Daí a importância de revitalizar as
discussões apresentadas neste artigo no evento da natureza do Colóquio Internacional que focaliza: educação
e contemporaneidade.

2-Educação contextualizada não é restringir, mas universalizar à luz da história:
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O quadro da pobreza e exclusão do cenário agrário brasileiro foi desenhado sob o arranjo de políticas estatais
que entendia o camponês como carente, subnutrido, pobre, ignorante,rurícola,atrasado (LEITE,1999). Nesse
contexto, os camponeses excluídos, inferiorizados e marginalizados em sua cultura, seus valores, passam ser
considerados parte dos fatores que emperravam o desenvolvimento econômico do País.

Orientado por diretrizes Norte Americana, as políticas para o Brasil rural passaram ser desenhadas sob a
perspectiva do modelo farme ou seja, agricultor familiar Norte Americano. Este foi educado tecnicamente para
produzir, (...) “o problema consistia em mudar de comportamento tradicional, a fim de se conseguir uma
conduta nova mais conforme às exigências do progresso social técnico” capitalista (LEITE,1999,p.25).

A política pública orientava-se sobretudo como mediadora dos interesses do projeto hegemônico, “obviamente
o Estado e o capitalismo usufruíram do processo escolar para obtenção de seus objetivos, lançando mãos de
recursos incompatíveis com a visão democrática que sustentam (LEITE,1999,p.22). Revela-se, a partir de
então, “a preservação de um modelo nacional de educação dentro dos parâmetros urbanos e das classes
dominantes,”comprometido com a manutenção do ‘status quo’, contribuindo para uma concepção enviesada
da contradição cidade-campo (MAIA,1982,p.28).

Na busca para superar o descompasso das relações culturais e educacionais escolares e sociais que coloca o
camponês a margem, verificou-se o aparecimento de movimentos populares, Centros Populares de
Cultura/CPC, (então Movimento Educacional de Base/MEB). Na práxis de grupos das periferias urbanas e
rurais, o pedagogo Paulo Freire, traz nova perspectiva revolucionária à prática de educação,

dialeticamente percebido, no confronto entre escola formal/tradicional e educação
informal/popular, Freire rompeu com a dicotomia até então conhecida e vivenciada
pela escola brasileira, na tentativa de possibilitar uma educação voltada para a
solidariedade, para a práxis, em que o elemento político-social, econômico e cultural
constitui a tecedura do processo de ensino/aprendizagem e da cidadania consciente
(LEITE,1999,p.43).

Na década de 1960, em pleno contexto da tutela militar, instalaram no Brasil as primeiras Escolas
Famílias Agrícolas (EFAs) advindas das experiências das Casas Familiares Rurais (CFRs), nos Estados de
Alagoas e Pernambuco. Paulo Freire foi uma das principais referencias teórico-metodológica “(...)
revolucionou a prática educativa, criando os métodos de educação popular, tendo por suporte
filosófico-ideológico os valores e o universo sociolingüístico-cultural" (LEITE,199,p.43).

Entre os anos de 1989 e 1990, estenderam-se para a região Sul do Brasil espraiando-se um modelo de
educação sob o predomínio de uma concepção cuja objetivo era “treinar e educar” os sujeitos “rústicos”
do rural (ANDRADE & DI PIERRO, 2004). Sublinha-se que as EFAs e as CFRs tinham como público-alvo os
filhos dos pequenos
produtores e utilizaram-se da Pedagogia da Alternância, caracterizada
por um projeto pedagógico que reúne atividades escolares e outras práticas planejadas para
desenvolvimento na propriedade de origem do estudante, filho de camponês.

O contexto educacional recente do mundo rural vem sendo transformado por movimentos sociais que
começaram a ser articulados no final de 1980, a partir da saída do regime militar. A participação da
organização de espaços públicos e lutas democráticas, dentre eles, o direito à educação no campo, bem
como, o acesso e a permanência na escola, além do acesso aos direitos universais, a saber: a igualdade
na diversidade, na diferença, uno múltiplos, políticas afirmativas, identitárias, etc (CF/1988).

Na Carta Constituição/1988, a educação alcançou o status de direito de todos (art.206), devendo ser
compartilhada pelos entes federados União, Estado e Municípios, tendo como agenda a luta pela
universalização, respeito às diferenças, combate à exclusão, com foco no segmento “povos do campo
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(CURY,2008). Daí emerge a concepção de educação básica, embrião da referida Carta Magna, a qual
nutriu de legitimidade os sujeitos em seus movimentos de luta, que passaram a erguer a bandeira da
universalização da educação escolar.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 também reconheceu a diversidade do
campo, passando os artigos 23, 26 e 28 a estabelecerem orientações para atender a essa realidade,
adaptando as suas peculiaridades. No que se refere à oferta da educação básica para a população rural,
os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida
rural e de cada região, especialmente, assim orientam os respectivos artigos da LDB:

Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Art. 28 “Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente.

Nessa direção, por Educação do Campo passou a compreende-se que “é toda ação educativa desenvolvida
junto às populações do campo e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas populações: os
seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser, de ver, de viver e de produzir e
formas de compartilhar a vida” (Art. 2º da Resolução 01 – CNE 03/04/2002 – Diretrizes Operacionais para
Educação do Campo). Sob esse concepção foi preciso definir o curricular, o qual para Sacristán (2000),

o currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos
jovens, que tampouco se esgota na parte explicita do projeto de socialização cultural
nas escolas. É uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que
determinada instituição tem, que reagrupar em torno dele uma série de subsistemas
ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida
em instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo é uma
prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais,
elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam.
(p.15-16).

A partir daí, busca operacionalizar as bases históricas e filosóficas do Currículo Contextualizado, para isso,
teve que romper com pensamento curricular que ao longo da história da educação brasileira foi fortemente
marcado pela linearidade das teorias sócio-filosóficas que embasaram as construções teóricas do pensamento
burguês. Este referencial marcou a produção no campo do currículo até a década de 1980. Submissos e
dependentes das teorizações europeias e posteriormente americanas, a elaboração curricular no Brasil
apresentava um viés funcionalista. Vale observar que “apenas na década de 1980, com o início da
redemocratização do Brasil e o enfraquecimento da Guerra Fria, a hegemonia do referencial funcionalista
norte-americano foi abalada. Neste momento, ganharam força no pensamento curricular brasileiro as
vertentes marxistas” (LOPES E MACEDO, 2002, p.13).

Nas últimas duas décadas do século XX, profundas mudanças em todos os campos e dimensões tendenciaram
um viés político, social, econômico e tecnológico, num panorama de grandes desafios postos a sociedade
“pós-industrial”,tal como, a produção de bens simbólicos. E na tentativa de compreender esse universo
emergente que o pensamento curricular incorporou o enfoque pós-moderno e pós-estrutural,
referenciando-se em Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari e Morin.
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Assim, o currículo à luz dessa perspectiva, procura situar-se no contexto compreendendo que, falar em
contextualização é também falar em “identificação de ruptura”. Daí , alicerçar-se na perspectiva de romper
com as grandes narrativas da ciência e da pedagogia moderna, as quais se baseiam nos princípios da
formalidade abstrata e de universalidade, da concepção tradicional e colonizadora da educação, ao mesmo
tempo reafirma-se que a educação precisa fazer sentido na realidade das pessoas no lugar onde estão. Para
Martins,

contextualizar, portanto, é esta operação mais complicada de descolonização. Será
sempre tecer o movimento de uma rede que concentre o esforço em soerguer as
questões “locais” e outras tantas questões silenciadas na narrativa oficial, ao status
de “questões pertinentes” não por serem elas “locais” ou “marginais”, mas por serem
elas “pertinentes” e por representarem a devolução da “voz” aos que a tiveram
usurpada, roubada, negada historicamente ( 2002,p.31).

Debates mais recentes têm apontado uma agenda de lutas que propõe tematizar um currículo cuja significado
na sociedade contemporânea, remete-nos a aprofundar a questão curricular como processo social que se
realiza no espaço concreto da escola. Entende que tal espaço, deve garantir aos sujeitos envolvidos, acesso a
diferentes referenciais de leitura e relacionamento com o mundo, proporcionando-lhes não apenas
conhecimento e outras vivências, mas também contribuindo para a sua inserção na instituição histórico social
(MARTINS,2002,p.15)

Desse panorama de intensas lutas resultaram algumas conquistas, dentre estas, a própria definição de escola
do campo, a qual tem sido pensada a partir das particularidades dos povos do campo. Essa definição
encontra-se referendada no parágrafo único do art. 2.º das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica
nas Escolas do Campo, a qual expressa:

a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões
inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua temporalidade e saberes próprios dos
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e
Tecnologia disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais em defesa de projetos
que associem as soluções por essas questões à qualidade social da vida coletiva no
país (MEC, 2002, p.37).

Dai entende-se que, a escola do campo deve corresponder à necessidade da formação integral dos povos do
campo. Para tal, precisa garantir o acesso a todos os níveis e modalidades de ensino (Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, e mais
recentemente já se fala em Ensino Superior). De acordo com o artigo 6.º das Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo, e não apenas se restringir, como usualmente, aos anos iniciais do
Ensino Fundamental.

A “I Conferencia Nacional por uma Educação Básica do Campo”, realizada em Luziânia/GO, em 1998, foi
fundamental para compreensão da trajetória e a temática educação do/no campo, perpassamos leis,
decretos, pareceres, textos oficiais, documentos, produções científicas atualizadas e produções do e sobre o
Movimento dos Trabalhadores Rurais. O Movimento Sem Terra (MST) procurou entender o posicionamento do
Estado em relação às práticas educativas dos que trabalham e residem no meio rural brasileiro, partindo de
um diagnóstico que instigaram a retomar a luta, quando constaram que um dos piores indicadores da
educação apresentam as famílias rurais e principalmente àquelas acampadas e assentadas de reforma
agrária.

Neste início de século XXI, segmento dos movimentos e organizações sociais, pequenos grupos de estudos de
instituições de nível superior, continuam erguendo suas bandeiras de reivindicações por uma educação do/no
campo que contrapõe o modelo urbano e tecnocrata de educação. Tal reflexão é parte expressa no terceiro
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parecer sobre a situação de desigualdades na escolarização brasileira, subsidiado pelas informações e análises
formuladas pelo Comitê Técnico do Observatório da Eqüidade no Relatório de Observação nº 3/2009.

Ainda com base no referido relatório, as primeiras avaliações da situação na escolarização dos brasileiros
recomendam às esferas públicas governamentais para priorizarem ações na política educacional. Propõe que
considerem os problemas no acesso a permanência e desempenho educacional na alfabetização, na educação
infantil, nos ensinos fundamental e médio, e na educação profissional, que evidenciavam níveis de
desigualdades desfavoráveis as populações da zona rural, os mais pobres, os pretos e os pardos.

Mesmo diante de alguns registros de indicadores positivos, a exemplos dos avanços na legislação educacional,
a realidade das escolas para a população rural continua (va) precária e com grandes desafios na atual
conjuntural de ajustes e impactos contrarreformistas de estado neoliberal, conforme análises do relatório do
Observatório/2009. Os indicadores atuais, construídos com informações da PNAD/IBGE, do EducaCenso do
INEP/MEC e outras fontes oficiais referentes a 2007 e 2008, revelam que os problemas identificados
persistem, com pequenas variações em alguns indicadores, porém com manutenção e, em alguns casos,
aumento dos níveis de desigualdade na educação, e principalmente no campo.

Os impactos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de Base (FUNDEB) e do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentaram nos indicadores educacionais adotados pelo Observatório
da Equidade que, por meio de documento, encaminhou algumas recomendações ao presidente, com base nas
informações de que: reafirma a persistência do analfabetismo absoluto e funcional e considerando a maior
das iniquidades, portanto, determina que sejam ampliados os movimentos de pactuação com Estados e
Municípios para a aceleração sua redução. Ainda nessa direção, recomendam a implantação de política de
comunicação para valorizar a imagem e a importância social do profissional de educação, fortalecer as ações
de formação do professor, implantar piso salarial, plano de carreira, mecanismos de avaliação docente, bem
como, as condições essenciais para a melhoria da qualidade da educação, determinando a prioridade para as
ações da política educacional voltada para a valorização da população do campo, com a adoção de
metodologias apropriadas para a redução dos graves índices de analfabetismo e da baixa escolaridade
(RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO Nº 3, 2009).

O contexto de desmonte das políticas públicas nos diversos setores, em particular, na educação pública, têm
sido acompanhado do refluxo dos debates, das pesquisas e produções. No cenário verifica-se arranjos de
políticas, os quais fortalecem o agronegócio, o empreendedorismo, a instalação de Institutos Federais de
Educação ancorados em currículos que se dizem inovadores ao propor uma profissão sintonizada a lógica de
mercado”. Tudo isso permite registrar traços de descontextualização da educação do/no campo, ao tempo
redesenha-o como micro espaço da modernização produtiva.

Educação do campo, conforme nova concepção com base constitucional é uma proposta de política pública
estratégica ao projeto de educação universal, o que não significa, a ausência de apreensão de particularidades
locais-regionais. É preciso entender a enorme diferença conceitual e política entre educação rural e educação
do/no campo.

A lei reitera que ela não ocorre necessariamente no rural, mas vai até onde houver necessidade de conhecer,
portanto extrapola o rural indo para uma visão de campo como algo dinâmico, complexo e universal. O que
não se quer dizer que, ser universal não possa haver recortes, a exemplo da educação contextualizada no
semi-árido, pois o princípio da contextualização é a universalidade contextualização do semi-árido é um
princípio, é não uma metodologia, elemento integralizador (DEBATEDORA, 2013),

Se assumirmos uma perspectiva de contextualizar a educação no semi-árido não que dizer que somos
reducionista, mas o recorte é para entender as diferenças, para entender com profundidade um dado
contexto, na perspectiva de sairmos da superficialidade e compreender a complexidade do real (FRAGMENTOS
DO DEBATE,2013).

Ainda hoje se ouve pais de estudantes dizerem que vão mandar o filho para estudar na cidade, ....‘aqui não
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tem futuro, o estudo aqui é ruim’. (FRAGMENTOS DO DEBATE,2013).

Há quem diga que faz educação do/no campo contextualizada porque usam pedras, sementes, flores, etc
existentes no local. Ora, não precisa usar umbu na cestinha do chapeuzinho vermelho para dizer que faz
educação contextualizada. Não precisa dizer para os alunos não ouvirem músicas clássicas para não saírem
do seu contexto......, educação contextualizada é aprender, conhecer partindo do seu contexto e indo até
onde for necessário conhecer. (FRAGMENTOS DO DEBATE,2013).

Desses fragmentos em debate podemos considerar que é preciso discutir à luz da história em seu movimento
dinâmico e contraditório, em sua totalidade concreta, macroscópica e complexa, (MARX, 1978). Além disso,
destaca-se no debate que além das questões exógenas envolta da complexidade do projeto societal
capitalista, o qual captura os setores para fazer parte, subsidiando sua estrutura e manutenção do seu status
quo, os enviesamento carregado de ecletismo teórico-metodológico sobre a concepção de educação
contextualizada, são elementos que descontextualizam.

A tendência é a descontextualização da educação, dialeticamente, erguem-se a necessidade de retomada das
discussões nos movimentos sociais, na academia, no interior das políticas públicas, uma vez que estão
minguados em grupos restritamente pontuados, porém persistentes.

3-Considerações Finais

Pensar a educação do/no campo à luz da interface contextualizada é parte das conquistas por um modelo de
educação popular, democrática, universal e identitária. Ganhos que possibilitam valorizar a particularidade da
educação para o campo, a qual Fernandes afirma que a utilização da expressão campo foi adotada em função
da reflexão sobre o “(...) sentido atual do trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que
hoje tentam garantir a sobrevivência deste trabalho” (ET AL. 2004, p. 25).

Há uma intenção explícita em resgatar o valor do homem-camponês. Aprofunda-se a definição de campo
como (...) “lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o
seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do
latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas” (...).
(FERNANDES ET AL., 2004, p. 137).

Os marcos dessa luta estão na Constituição Federal de 1988, e em experiências de escolas do/no campo que
resistem as formas (neo)conservadoras do capital que insiste em orientar a educação para o contexto do
mercado. Daí (des) contextualiza para (re)contextualizá-la conforme o modus operandus do mercado, com
forte base empreendedora, pensar o campo com um lugar essencialmente de negócios, fortemente marcado
por característica da educação rurbana.

Conforme Iamamoto (2009), vivemos numa sociedade desafiadora, a todo tempo somos desafiados,...usemos
desafiar”, retomar a luta,o debate, a pesquisa e a produção do conhecimento nas universidades lutar contra o
agronegócio. Além disso, lutar pela abertura de concurso público e qualificação dos docentes ,construção de
Diretrizes que afirmem a educação como um direito universal;Diretrizes que auxiliem o professor a
reorganizar a sua prática educativa, tornando-a cada vez mais próxima da realidade dos sujeitos do campo,
criando assim um sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes, que vão ter na escola um
trabalho educativo com sentido em suas vidas, dentre outras bandeiras, a construção de uma educação
pública e gratuita de qualidade, presente e que respeite e valorize a diversidade e particularidade da vida
humana em seus espaços.
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