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RESUMO: A proposta deste artigo é trazer alguns apontamentos iniciais acerca da formação do professor
para a Educação do Campo, bem como as primeiras iniciativas para esta modalidade em âmbito nacional,
situadas também pelas normativas legais, sendo a mais recente delas, as Diretrizes Operacionais da Educação
do Campo, instituída pela Resolução CNE nº 01/2002. Para tanto, utilizamos como aportes centrais os
trabalhos de Jesus (2011), Molina e Jesus (2004), Caldart (2004), dentre outros. Retoma-se também, em
linhas gerais, as reflexões conceituais recentes neste campo e, numa discussão subjacente, as matrizes
ideopolíticas que balizam a práxis educativa nesta modalidade.
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to provide some initial notes on the training of teachers for the
Education in the Countryside, and the first steps towards this type nationwide, also located by legal
regulations, the most recent of the Operational Guidelines Field Education, established by the CNE nº.
01/2002. Therefore, we use as inputs the central work of Jesus (2011), and Jesus Molina (2004), Caldart
(2004), among others. Also taken up broadly, recent conceptual reflections in this field, and an underlying
thread, the ideo-political matrices that guide the practice in this mode.
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INTRODUÇÃO

Um dos grandes problemas da Educação do Campo hoje é a ausência de políticas públicas que garantam a
formação para os professores que atuam em escolas do campo, oportunizando o seu desenvolvimento para a
melhoria da qualidade de seus trabalhos na/fora da sala de aula. Nesse contexto, a formação de professores
da Educação do Campo ganha destaque com a preocupação dos movimentos sociais que têm lutado a favor
de políticas públicas de Educação de qualidade, firmando o reconhecimento da negação dos direitos do
homem do campo. Esses movimentos têm nos mostrado resultados, a exemplo da conquista das Diretrizes
Operacionais da Educação do Campo (Resolução CNE nº 01, de 03 de abril 2002), que em seu art. 13,
parágrafo II, assevera:

Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade
cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão
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democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições
para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que
norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas.
(BRASIL, 2002).

Mesmo assim, com as Diretrizes Operacionais ainda é preciso efetivar esses direitos, já que estão garantidos
por lei e constituem o respeito aos sujeitos do campo como cidadãos. Dessa forma, justifica-se o debate por
meio desses apontamentos iniciais, a partir de uma sucinta revisão teórica sobre as práticas pedagógicas e as
organizações dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais das escolas do campo espalhadas pelo país.
Acreditamos que a participação em um evento científico, focando na questão da formação dos professores,
proporcionará uma maior reflexão sobre como os processos formativos a que são submetidos os nossos
educadores influenciam a sua ação numa instituição de ensino que tem como objetivo trabalhar com filhos de
agricultores respeitando a sua cultura, seus interesse e sua realidade histórica. Esperamos com este ensaio
despertar no público presente e nos futuros leitores, processos analíticos mais aprofundados e contínuos,
contribuindo assim para o tensionamento de métodos, práticas e organizações dos trabalhos pedagógicos no
campo.

Hoje, vemos que a discussão sobre a formação do professor para atuar nas escolas do campo é
imprescindível, pois remete à mudança de comportamento, sendo necessário desconstruir a visão de que o
homem do campo não precisa ter as suas necessidades atendidas, sob a égide de um pseudo-argumento que
ele não tem cultura e vive no atraso. A identidade da Educação do Campo está ligada aos movimentos sociais
e às escolas que eles defendem. Pode-se atribuir aos movimentos sociais do campo as várias conquistas, a
exemplo das linhas de pesquisas na área, cursos de licenciatura, pós-graduação em Educação do Campo e
cursos técnicos, todos eles resultados das lutas dos movimentos. No entanto, do ponto de vista didático e
pedagógico, a Educação do Campo ainda necessita de um olhar mais específico e de mais investimentos,
conforme apontam os art. 5º e 6º, do Decreto da Educação do Campo, nº 7.352 de 04 de novembro de 2010,

Art. 5º A formação de professores para a Educação do Campo observará os princípios
e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
e será orientada, no que couber, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação. Art. 6º Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos,
culturais e literários destinados à Educação do Campo deverão atender às
especificidades e apresentar conteúdos relacionados aos conhecimentos das
populações do campo, considerando os saberes próprios das comunidades, em
diálogo com os saberes acadêmicos e a construção de propostas de educação no
campo contextualizadas. (BRASIL, 2010, p. 08).

Assim, será possível termos uma Educação do Campo de qualidade e não apenas projetos de formação
aligeirados, de qualidade questionável, dotado de poucos recursos, atribuindo à Educação Campo um caráter
de residualidade em relação às outras modalidades educacionais, ou ainda um produto sucateado que ser
pode negociado a qualquer preço, chegando às instituições escolares e aos trabalhadores do campo com um
corte assistencialista e como forma de recompensa.

A GÊNESE E O CAMINHAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL

Nascida como crítica à realidade da educação brasileira, sobretudo da situação educacional do povo brasileiro
que trabalha e vive no/do campo, a Educação do Campo tem seu vínculo de origem com as lutas por
educação nas áreas de reforma agrária e está, portanto, extremamente ligada à realidade da luta pela terra,
pelo trabalho, pela igualdade social, por condições de vida digna dos seres humanos. Nasce não apenas como
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denúncia, mas como contraponto de práticas, construção de alternativas, de políticas, ou seja, numa
perspectiva de transformação e emancipação dos trabalhadores do campo. Desse modo, não se pode perder
de vista que,

A Educação do Campo surgiu em um determinado momento e contexto histórico e
não pode ser compreendida em si mesma, ou apenas segundo o mundo da educação
ou dos parâmetros teóricos da pedagogia. Ela é um movimento real de combate ao
atual estado de coisas – movimento prático, de objetivos ou fins práticos, de
ferramentas práticas, que expressa e produz concepções teóricas, críticas a
determinadas visões de educação; de política de educação, de projetos de campo e
de país, mas que são interpretações da realidade construídas com vistas a orientar
ações/lutas concretas. (CALDART, 2008, p 35).

Uns dos aspectos da educação aonde se manifestam ações/lutas concretas é o currículo. Nele podem se
concretizar visões de mundo, e um projeto de sociedade que represente para os povos do campo a
perpetuação da sua condição de subalternidade e de excluídos do processo de desenvolvimento. Diante
dessas problemáticas, Arroyo et al (2004) afirmam que:

Nas últimas décadas do século XX, assistimos a uma instigante presença dos sujeitos
do campo na cena política e cultural do País, como, por exemplo, os movimentos
sociais do campo. Tais sujeitos se mostram diferentes e exigem respeito. Denunciam
o silenciamento e o esquecimento por parte dos órgãos governamentais e lutam por
uma escola do campo que não seja apenas um arremedo da escola urbana e, sim,
uma escola que esteja atenta aos seus sujeitos específicos. (ARROYO et al, 2004, p.
60).

É importante ressaltar que como pilares da Educação do Campo temos o vínculo entre educação e trabalho, a
centralidade dada a relação entre educação e produção, o vínculo entre educação e cultura, educação e
valores éticos, e entre conhecimento e emancipação intelectual, social, política. Trata-se de recolocar para a
discussão da pedagogia a concepção de práxis como princípio educativo, no sentido de constituidora
fundamental do ser humano (MARX).

As escolas do campo precisam de currículos que ajudem a manter seus sujeitos nos seus espaços, buscando
adequar, construir e colocar em prática as ações propostas pelos projetos dentro de suas realidades. A Lei de
Diretrizes e Base da Educação, Lei nº 9.394/96, no seu Art. 26, traz a possibilidade da contextualização do
currículo, quando diz:

Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ser 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. (BRASIL, 2006).

A Educação que se faz com esforço permanente não pode fundar-se em uma compreensão de homens como
seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos e descarte todo seu saber. Percebe-se que grande
parte dos professores não recebem formação adequada para lidar com as peculiaridades da região, têm
dificuldades de lidar com as questões do campo e seus salários são inferiores, e sem contar que reproduzem
em sala de aula o pensamento que impera na nossa sociedade, que o campo é um espaço atrasado e é
reserva de mão de obra para a cidade. Segundo Arroyo (2007) a história nos mostra que não temos uma
tradição nem na formulação de políticas públicas, nem no pensamento e na prática de formação de
profissionais da educação que focalize a Educação do Campo e a formação de educadores do campo como
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preocupação legítima.

Os professores que lecionam na escola do/no campo, por não terem uma vivência diretamente ligada ao
campo, encontram dificuldades em formular uma proposta específica para a modalidade, e assim não
conseguem estabelecer relações e referências entre os conteúdos planejados e a realidade do campo. Dessa
forma efetivam uma proposta defasada e incoerente. Segundo Arroyo (2012),

A política de formação de professores do campo de que os movimentos sociais são
autores está sendo um processo que obriga a repensar e redefinir a relação entre o
Estado, as suas instituições e os movimentos sociais. Esse processo tem um
significado de grande relevância política. Consequentemente, os currículos de
formação têm como um dos seus objetivos formar profissionais do campo capazes de
influir nas definições e na implantação de políticas educacionais, ou seja, os
currículos objetivam afirmar esses profissionais como sujeitos de políticas. (ARROYO,
2012, p. 88).

Dessa forma, é preciso entender que educação dos camponeses passa a ser vista cada vez mais como um
direito fundamental e uma responsabilidade social, pois a escola básica, pública e gratuita continua sendo o
espaço privilegiado para a aquisição de competências e habilidades fundamentais ao exercício da cidadania.
Esse direito não pode estar desvinculado das questões educativas como acesso aos bens sociais, culturais
adequados à construção da dignidade humana. O projeto educativo que pretende se construir para/com esses
educandos tem que priorizar a construção de conhecimentos necessários para que os mesmos possam, com
suas famílias, serem sujeitos de um desenvolvimento que considera a multiculturalidade do campo, este
espaço como espaço de vida, a importância social, política e econômica do campo.

Do ponto de vista da teoria pedagógica (que ainda não pode ser o mesmo da política
pública), descentrar-se da escola é condição para que a Educação do Campo se
mantenha fiel a uma visão mais alargada de educação e não perca o horizonte das
grandes questões da formação humana, reafirmando e trabalhando uma concepção
de Educação Emancipatória. (CALDART 2008, pag. 81).

Um marco muito importante para a discussão de Educação do Campo é a I Conferência Nacional por uma
Educação Básica do Campo, realizada em 1998. Este foi um momento em que se observou que as
oportunidades de avanço e entendimento de direitos estabelecidos para as pessoas do campo vêm se
consolidando. Trata-se de um momento que marca a luta política dos povos do campo e em que os mesmos
demonstram um grande anseio de mudanças. Isto se explicita na rejeição a ideia de educação rural como
uma forma de adaptação da educação aos padrões urbanos e a consideração da Educação do Campo como
resultado de lutas políticas e sociais. Molina (2004, p. 10) reflete que: “Por meio do processo de construção
desta Conferência pelos Movimentos Sociais do Campo, foi inaugurada uma nova referência para o debate e a
mobilização popular: Educação do Campo e não mais educação rural ou educação para o meio rural”. Assim,
tratar da Educação do Campo exige entre outros elementos a consideração da educação como um processo
transformador e capaz de reafirmar identidades, lutas e trajetórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisarmos dados sobre as escolas situadas no campo brasileiro, podemos perceber que estas na sua
maioria atendem mais especificamente às demandas de sujeitos do meio urbano que propriamente do meio
rural. São escolas que a despeito de atuarem conforme as especificidades do campo, simplesmente
transpõem currículo, práticas e concepções de educação que desconsideram a cultura, a identidade e a

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/formacao_do_professor_para_a_educacao_no_campo_reflexoes_iniciais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



atuação dos sujeitos do campo na sua materialidade.

No Brasil, só recentemente temos um debate sobre a formação de professores para atuarem nas escolas
públicas localizadas no meio rural. Dessa forma, já há muito tempo professores formados por uma visão do
rural como espaço de atraso, como espaço residual, vêm atuando nestas escolas, o que compromete as
possibilidades de termos uma educação vinculada à vida e a realidade dos sujeitos do campo. Especialistas
como ARROYO, CALDART e MOLINA (2004) apontam que um dos grandes problemas da Educação do Campo
está na formação dos professores e na precariedade das estruturas. Conforme dito anteriormente, estas
escolas ainda são vistas tanto quanto o meio rural, como resíduo de uma educação levada a termo no meio
urbano.

Historicamente, o campo brasileiro foi construído a partir de estratégias de negação que confere a ela
características como: alto índice de analfabetismo, relações de trabalho assentadas na precariedade e
ausência de serviços básicos essenciais à vida do ser humano. Por outro lado, trata-se de um espaço
extremamente rico em cultura, onde são registradas formas de sociabilidade próprias e onde a relação com a
biodiversidade se dá de uma forma especial e incomum quando pensada em confronto com o meio urbano.

São sujeitos que constroem a sua existência de forma articulada com a terra – espaço de sustento e de
afetividade, na sua maioria que atuam na agricultura de base familiar e que, portanto, vivenciam valores
específicos que norteiam a sua ação cotidiana. Equivocadamente, associamos o meio rural a atividades
apenas agrícolas e desconsideramos atividades como a prestação de serviços diversos, a atividade
agroindustrial e, sobretudo a agricultura familiar, o que limita o nosso olhar enquanto educadores. É preciso
considerar que o campo é acima de tudo, espaço de cultura singular, rico e diverso. Assim, é importante a
superação da dicotomia entre o rural e o urbano.

Considerando todos estes aspectos e mais a emergência de um tratamento para os sujeitos do campo que o
respeite e o considere como elemento primordial no desenvolvimento de uma nação, há que se considerar
que as escolas do campo não podem ser meras cópias das escolas urbanas. É preciso construir as escolas
do/no campo em constante diálogo com os movimentos sociais, com os diferentes atores que formam o
campo, com a cultura e os mais diversos saberes que permanecem de fora desta escola.

Portanto, concordamos com os especialistas em estudos sobre as escolas do campo, quando afirmam que é
preciso uma escola que denuncie o silenciamento e o esquecimento dos órgãos governamentais e que lute por
implantar uma escola do campo sem qualquer tipo de arremedo das escolas urbanas e que atenda os sujeitos
específicos, tornando possível termos uma Educação do Campo de qualidade e não com projetos de formação
que sirvam para transformar os sujeitos em massa de manobra, alienando-os e retirando deles a possibilidade
de refletir sobre sua prática e suas condições materiais de existência. Precisamos, antes de tudo, de uma
educação do campo emancipatória.

O movimento por uma Educação do Campo vem lutando, debatendo e exigindo uma proposta de educação
que realmente tenha o olhar para a população camponesa, que prime por suas especificidades, valorizando os
sujeitos nos aspectos sociocultural e econômico.
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