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Resumo

O presente trabalho vem apresentar uma pesquisa em andamento sobre a Educação no Campo e trazer algumas reflexões de alunos
bolsistas do curso de pedagogia do Programa Institucional de Bolsas Para a Iniciação Científica (PIBIC). Tem como foco o Currículo,
buscando entender a perspectiva curricular presentes nas escolas rurais de Santana do Ipanema, semiárido alagoano, pensando o campo
como um lugar de construção do conhecimento e identidades. Os escritos fundamentam-se em autores como Caldart (2003), Sacristãn
(2000), Arroyo (2007) entre outros. O processo metodológico se baseou na pesquisa qualitativa, com coleta de dados, entrevista
semi-estruturadas e pesquisa documental. De início foi possível constatar que não existe uma formação que possa dar suporte para o
professor do campo na sua prática pedagógica.
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Abstract

The present work is presenting an ongoing research on education in the field and bring some reflections of scholarship students of the
course pedagogy Programa Institucional de Bolsas Para a Iniciação Científica (PIBIC). Focuses on curriculum, seeking to understand
the curriculum perspective present in the rural schools of Santana do Ipanema, Alagoas semiarid, thinking the countryside as a place of
construction of knowledge and identities. Writings are based on authors like Caldart (2003), Sacristãn (2000), Arroyo (2007) inter alia.
The methodological process was based on qualitative research, with data collection, semi-structured interviews and documentary
research. Initially, we determined that there is no training that can give support to teacher in their teaching field.

Keywords: Field Education. Curriculum. Training.

Construindo uma Perspectiva de Vida e Educação no Campo

Sabemos que a história do Brasil é constituída em raízes agrárias. Se tratando especificamente da educação do campo, vemos um
grande abismo entre o ensino ofertado nas cidades e o ofertado nas regiões campesinas. A ideia dominante estava centrada no
pressuposto de que os sujeitos do campo não necessitariam de uma educação com qualidade, justamente por se tratarem de lugares que
eram considerados atrasados onde as pessoas não precisariam utilizar conhecimentos que são adquiridos em uma educação urbana, o
que acabou favorecendo o avanço na expansão capitalista e a produção de valores morais que validam os interesses dominantes. Por
isso políticas de cunho social e educacional nunca foram às prioridades voltadas para esses povos, sempre a lógica capitalista
prevaleceu no modelo educacional campesino, não correspondendo às demandas sociais e principalmente humanas dos sujeitos que a
freqüentam. Quando se passou a ofertar educação escolar, esta esteve centrada no paradigma da Educação Rural “adequada aos
modelos políticos de desenvolvimento econômico efetivados no campo, cuja as bases se fundamentavam no desenvolvimento das
classes dominantes”. AZEVEDO (2007, p. 145)

A Educação Rural baseia-se numa educação voltada a classe trabalhadora do campo, tendo origem no “pensamento latifundialista
empresarial, do assistencialismo, do controle político sobre a terra e as pessoas que nela vivem. O debate a respeito da educação rural
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data das primeiras décadas do século XX” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 62 apud AZEVEDO, 2007, p. 154). Conforme Leite
(2002, p. 28) a sociedade brasileira iniciou suas tentativas de consolidação da Educação Rural a partir “do forte movimento migratório
interno dos anos 1910/20, quando um grande número de rurícolas deixou o campo em busca das áreas onde se iniciava um processo de
industrialização mais amplo”, a partir do momento em que sujeitos do campo migram rumo à industrialização, emergem de forma mais
gritante as diferenças educacionais, sociais e políticas. Continua o autor:

A Educação Rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a planos inferiores, e teve por retaguarda
ideológica o elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação política
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece de estudos. Isto é
coisa de gente da cidade” (Op. Cit., p. 14).

É evidente que a ideologia utilizada para estabelecer a Educação Rural consiste principalmente na idéia de que os conhecimentos a
serem aplicados nas escolas rurais eram aqueles minimalistas, de pouca utilidade, apenas para segundo Arroyo (1999, apud
AZEVEDO, 2007) ensinar a plantar e colher alimentos para sua própria sobrevivência, mexer com a enxada e ordenhar vacas, enfim,
conhecimentos que proporcionassem ao homem do campo um melhor manejo na agricultura e pecuária, dando pouca ênfase aos
conteúdos. Sendo a Educação Rural um meio utilizado para a fixação do homem no campo e exploração manual do mesmo, ocorrendo
principalmente por meio das lavouras dos grandes latifundiários, mostrando assim uma grande separação entre trabalho manual e
trabalho intelectual.

Fazia-se necessário o fim dessa dicotomia, onde a cidade era o lugar do avanço e o campo o lugar do atraso, até porque as políticas
públicas “voltadas ao meio rural são traçadas no sentido de extrair do campo o máximo de benefício em favor da vida na cidade, ou
então no sentido de urbanizar o espaço rural” (MUNARIM 2006, p. 20). É nítido então dizer que a política da Educação Rural
desvinculava-se totalmente dos objetivos da população campesina, que através de movimentos sociais do campo iniciaram
reivindicações com o intuito de terem direito a políticas educacionais específicas para o campo.

Depois de um grande período de luta, reivindicações e resistência os sujeitos do campo conseguiram uma importante conquista: a
promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe a garantia da educação como um direito de todos. A partir desse
reconhecimento legal, surgiu, posteriormente, uma nova idéia de educação que leva em conta sua cultura, seus valores, que respeita os
saberes adquiridos no cotidiano e as particularidades dos lugares onde as pessoas vivem e sobrevivem: a Educação do Campo.

A Educação do Campo trata-se de uma concepção educacional que, “nasceu como crítica a realidade da
educação brasileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no e do
campo. Esta crítica nunca foi à educação em si, mesmo porque seu objeto é a realidade dos trabalhadores do
campo, o que necessariamente a remete ao trabalho e ao embate entre projetos de campo que têm conseqüências
sobre a realidade educacional e o projeto de país” (CALDART, 2008 a, p. 4).

A concepção de educação campesina surge com as demandas dos movimentos dos sujeitos do campo na construção de uma política
educacional para as áreas de reforma agrária. As lutas enfrentadas por este movimento buscam uma Educação do Campo que seja:

Voltada ao interesse do campo, voltada ao interesse e ao desenvolvimento sociocultural e econômico
dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais para
que vivam com dignidade e para que, organizados, resistam contra a exploração e a expropriação, ou
seja, este do campo tem o sentido do pluralismo das idéias e das concepções pedagógicas: diz respeito à
identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira (conforme os artigos 206 e 216 da nossa
Constituição) (KOLLING; NERY; MOLINA 1999, p. 28-29).

Tomando por referência Caldart (2002) que nos aponta um aspecto importante da Educação do Campo, a autora remete-nos a questão
de que os sujeitos campesinos devem ter uma educação que os proporcionem viver No e Do campo. A mesma esclarece: “No: o povo
tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais” (p. 18).

Sendo assim podemos perceber uma diferenciação entre Educação Rural e a Educação do Campo, tendo em vista que possuem
objetivos diferentes. Neste artigo trabalharemos a Educação do Campo que deve levar em consideração o homem do campo como
pessoa que tem conhecimentos diferenciados, porém não menos importantes, pois, estes o possibilitam se preparar para sua realidade.
E o currículo como fator importante que pode possibilitar a esses sujeitos uma educação de melhor qualidade.

O Currículo na Educação do Campo uma Reflexão Necessária

Pode-se perceber que ao longo da historia a educação do homem do campo sofreu algumas modificações passando a ser vista como
uma educação voltada para emancipação do sujeito, porém, isso não vem sendo posta em prática nas políticas pedagógicas, formações
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e nos componentes curriculares, aonde o homem do campo vem sendo “urbanizado”, pois, a educação dada a esses sujeitos que
deveria ser voltada para o campo é baseada na realidade urbana das grandes metrópoles. Percebemos então o “urbanocentrismo” onde
são valorizados apenas os conhecimentos das grandes cidades sendo levados em consideração apenas os interesses das elites, logo
pouca coisa mudou. Mas, vale salientar que existem meios para que esta realidade seja mudada, um fator muito importante para que
ocorra essa mudança é o currículo.

Antes de qualquer coisa é necessário dizer que para podermos pensar o currículo é essencial a compreensão de que todo o processo
educativo deve ter sua colaboração para o bom desempenho do alunado. Levando em conta sua realidade, podendo assim possibilitar a
inserção social e habilidades para a construção de novos conhecimentos. Haja vista que a escola do campo tem muitas particularidades
as quais fazem parte da realidade sociocultural do meio em questão que devem estar inseridos nas práticas curriculares. É assim que
iremos pensar sobre o currículo neste trabalho.

Mas afinal o que é currículo Segundo Sacristãn (2000) se faz necessário perceber o currículo como o processo que envolve uma
multiplicidade de relações abertas ou tácitas que envolvem decisões administrativas e práticas pedagógicas.

Logo o currículo deve abranger vários fatores importantes para a construção dos sujeitos sejam eles
homens da cidade ou do campo, levando em conta seus saberes, sua cultura, seus interesses e
particularidades. Portanto Sacristãn nos fala que: “O novo currículo exige metodologias, saberes e
habilidades profissionais diferentes, o que leva a uma alteração na própria forma de relacionar-se com os
alunos, em esquemas de direção, avaliação e controle novos” (2000, p. 97).

Vê-se então, que o currículo é algo muito extenso que abrange muitos saberes, porém não se pode dizer
que realmente esses saberes são levados para a prática pedagógica, principalmente pelo fato que em
nosso país pouco existe ou se trata da formação para os professores do campo. Tendo em vista que o
professor do campo deveria receber uma formação adequada para atuar no campo. Apesar disso a
responsabilidade da formação dos sujeitos, inclusive o sujeito do campo, levando em conta todas as suas
particularidades, está sempre voltada para o professor. Neste sentido Sacristãn nos diz que:

Os professores e o conhecimento pedagógico atual não podem responder a certas exigências crescentes
em terrenos muitas vezes movediços nos quais é difícil estabelecer critérios de competência
profissional e esquemas de atuação que possam ser considerados válidos. Tudo isso se reflete em
tensões para o professorado. A crescente responsabilidade que é atribuída a ele, como conseqüente
pressão social, não tem correspondência com os meios, as condições de trabalho e sua formação.
(SACRISTÃN, 2000, p. 97).

Isso nos faz notar que o currículo atual não está conseguindo suprir as necessidades da sociedade, pois o mesmo está fechado dentro de
si próprio e pouco vem sendo questionado, levando em consideração que o mesmo encontra-se apto para a classe dominante numa
sociedade capitalista, e para tal sociedade não precisa ser mudado. Porém é imprescindível a compreensão de que o currículo é algo
que pode e deve ser alterado de acordo com as necessidades da realidade trabalhada, do local em que estão inseridos, pensando o
mesmo como algo flexível as mudanças. Pois com tantas mudanças em nossa sociedade é importante que o currículo possa articular-se
para adequar-se as necessidades da mesma.

Vale enfatizar a real importância de um currículo que contribua de maneira efetiva na formação dos sujeitos campesinos, que
realmente promova o desenvolvimento integral dos mesmos, valorizando suas experiências, seus saberes, podendo assim construir uma
nova perspectiva de vida, de educação e de sociedade no âmbito rural. Extinguindo essa idéia ultrapassada, recalcada e mesquinha de
que o campo é um lugar de pessoas desinformadas, ignorantes, sem perspectivas de vida, de avanço e de futuro.

Compreendendo o Cenário Investigado

Buscando compreender melhor a realidade do campo do município de Santana do Ipanema semi-árido alagoano e confrontar a teoria
com a prática, foram coletados dados na Secretaria Municipal de Educação e realizada entrevista com a Coordenadora da educação no
campo do município em questão onde foi possível construir um perfil da realidade campesina local que iremos apresentar nesse
trabalho.

O município em questão possui 47 escolas, sendo 10 na zona urbana e 37 na zona rural. No total, Santana do Ipanema possui 5.874
alunos regularmente matriculados, destes 2.748 são da zona urbana e 3.126 do campo. Para esta totalidade de alunos, a Secretaria
Municipal de Educação conta com 440 professores no total. A zona urbana conta com 217 e a zona rural 223 docentes atuando.
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A partir dos dados iniciais, foi possível identificar parcialmente a realidade das escolas campesinas de Santana do Ipanema. A
princípio foi constatado que os docentes do campo conhecem as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo. Embora tenham este conhecimento, até pouco tempo elas eram inexistentes na prática deste profissional, pois não havia uma
preocupação por parte do governo para que as Diretrizes fossem cumpridas, segundo a Coordenadora havia sempre uma fala por parte
da Secretaria nas formações dos professores onde se enfatizava que a educação do campo deveria ter um olhar diferente, mas como se
ficava apenas na fala, não existia nenhum documento, os professores não se preocupavam muito com essa questão.

Tratando- se de incentivo os docentes campesinos não possuem nenhum incentivo financeiro. Para estes a Secretaria disponibiliza o
transporte para o acesso às escolas, onde são apanhados em sua residência e ao sair da escola também são deixados em sua residência,
sendo este o único auxílio que é disponibilizado a esses profissionais pelo município.

Com relação à estrutura das escolas, diz a Coordenadora:

Ultimamente as coisas mudaram muito, antes era muito difícil as escolas do campo possuírem material, mas hoje
como o governo investe muito nessa questão de materiais, eles estão chegando nos lugares mais longe que possa
ter. Essa questão das escolas do campo, em termos de materiais: tem, só que em alguns casos existem mídias que
dependem de um técnico do município e o município não dispôs de um técnico.

A cada dia as escolas do campo estão se estruturando mais, pois o Governo Federal investe em materiais de suporte pedagógico como:
acervo de livros, laboratórios de informática, jogos e salas de mídias. O déficit nessa questão é que os laboratórios de informática
precisam de pessoas capacitadas para a utilização dos mesmos e esse profissional deve ser disponibilizado as escolas pela rede
municipal, sendo esta a questão chave, pois o município não possui pessoal especializado para atuar nessa área.

As escolas campesinas possuem em sua proposta pedagógica alguns aspectos relacionados à educação do campo, ficando a cargo de
cada escola definir as prioridades que estarão presentes no PPP (Projeto Político Pedagógico), de acordo com as necessidades da sua
comunidade, do seu alunado e em congruência com as possibilidades ofertadas pela escola. Mostra-nos a Coordenadora “[...] tem que
ser ações que sejam viáveis para a própria comunidade, ações que possam ser realizadas, mas agora tem propostas voltadas a realidade.
Fica a cargo de a própria escola colocar propostas que ela possa ofertar aos alunos”.

Com relação a formação docente, de acordo com a Coordenadora a situação está prestes a mudar, pois essa nova gestão municipal
aderiu ao Pacto da Alfabetização na Idade Certa. Nesse pacto há uma formação específica para a Educação do Campo, nas palavras da
Coordenadora:

Na realidade não havia antes um direcionamento para as escolas do campo, agora com
essa formação que está vindo aí, virão também cadernos específicos pra se trabalhar no
campo. Porque eles acreditam que a formação do campo tem que ser um pouco
diferenciada, porque os alunos do campo, até mesmo a carga horária, tem que ser um
trabalho diferenciado. Até então era uma matriz curricular única, mas com essa
formação, com esse Pacto de Alfabetização na Idade Certa houve um olhar diferenciado,
que viu-se que lá no campo tem que ter um trabalho diferente, porque a clientela do
campo tem um diferencial, é uma realidade diferente...

Logo, esse Pacto trará aos docentes campesinos uma formação que forneça subsídios para sua prática, haja vista que até então não
existia uma formação voltada para esse contexto, o que se vê são professores apenas com graduação ou o Curso Normal Médio sem
suporte algum para atuar em escolas do campo. Com esse Pacto que teve grande aceitação por parte dos profissionais em questão
podemos perceber que até os professores vêem a necessidade de uma formação voltada à realidade do campo, devido às dificuldades
em contextualizar os conteúdos com a realidade do alunado. De acordo com a Coordenadora:

Com essa nova proposta, esse novo programa, essa necessidade ficou mais focada, porque há uma necessidade,
quando se vê os números do IDEB, aí se foca muito na problemática do aluno que vem da zona rural, vem
sempre com muita deficiência. Então sempre atribuem a culpa aos alunos que vem da zona rural, como se lá não
estivesse sendo feito um trabalho de alfabetização de qualidade. Então eu acho que esse programa foca isso, dar
aos alunos da zona rural as mesmas oportunidades que os da zona urbana têm.

Assim sendo, podemos dizer que o Pacto da Alfabetização na Idade Certa veio para abrir os caminhos para a Educação do Campo em
Santana do Ipanema.

Considerações Preliminares

A partir desse estudo é possível perceber que a desvalorização da educação do campo é algo historicamente construído, portanto algo
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que se tornou indiferente no contexto nacional, não havendo uma preocupação verdadeira, como nos diz Arroyo:

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 preocupação legítima (ARROYO, 2007, p. 158).

Logo o autor nos mostra que não existe uma preocupação com a educação no campo por parte do poder público e por parte da
sociedade civil como um todo, pois está naturalizada a ideologia de que os parâmetros urbanos de um ensino comum a todos são
suficientes para suprir a necessidade de um povo residente no campo, não existindo uma preocupação com as experiências, a cultura e
todas as peculiaridades da sociedade campesina.

No município de Santana do Ipanema o cenário não é diferente haja vista que as escolas do campo ainda não estão conseguindo trazer
as realidades dos sujeitos para a mesma. Isso ocorre devido a vários fatores. Um dos predominantes é a falta de uma formação
adequada para a prática do professor campesino, pois como atuar no campo sem uma formação que der subsídios para sua prática
Outro fator importante é que ainda existe uma resistência por parte dos próprios professores para atuar no campo devido às várias
peculiaridades existente nestas localidades. E por último a questão do currículo que ainda não está conseguindo suprir as necessidades
do campo como a cultura, a realidade, a diversidade, as crenças, costumes e peculiaridades deste cenário, promovendo no campo a
democracia e inclusão social, como afirmam Arroyo, Caldart e Molina:

um olhar que projeta um campo como espaço de democratização da sociedade brasileira e de inclusão social, e
que projeta seus sujeitos como sujeitos de história e de direitos; com o sujeitos coletivos de sua formação
enquanto sujeitos sociais, culturais, éticos e políticos (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 12).

Vemos assim que é de suma importância a valorização das experiências vivenciadas dentro e fora da escola tanto do aluno quanto do
professor na construção do currículo das escolas, sendo necessária a relação entre todos os contextos sociais em que estes sujeitos
estão inseridos, como demonstra Tardif:

[...] não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a
pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações
com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc. (TARDIF, 2006, p. 11).

Neste mesmo sentido continua Sacristán e Pérez Goméz enfatizando a validade de um currículo construído sob uma perspectiva
pautada em uma inclusão da cultura dos sujeitos da localidade, tornando assim o ensino mais que uma mera reprodução de conteúdos,
indo além da ótica capitalista, trazendo para dentro da escola uma transformação onde o aluno adquire a compreensão do mundo a sua
volta, pois a educação do campo tem como centro a reflexão sobre a educação para além dos muros da hegemonia e do saber
instituído, uma vez que a mesma preocupa-se com os sujeitos e com isso, rompe os laços do tradicionalismo secular:

... é preciso ver o ensino não na perspectiva de ser atividade instrumento para fins e conteúdos pré-especificados
antes de empreender a ação, mas como prática, na qual esses componentes do currículo são transformados e o
seu significado real torna-se concreto para o aluno/a (SACRISTÁN, PÉREZ GOMÉZ, 2000, p. 123).

Vemos então que a escola não pode trabalhar apenas em uma perspectiva conteudista, mas seria ideal possibilitar através do seu
currículo uma formação integral dos sujeitos, onde estes possam compreender e criticar o mundo em que vivem e as relações sociais e
de poder existentes nele.

Assim podemos dizer que a realidade encontrada em Santana do Ipanema não é algo surpreendente, pois vem sendo construída
historicamente, não sendo possível mudá-la instantaneamente. Porém, faz-se necessário uma reflexão sobre as problemáticas existentes
na educação do campo para que assim possa emergir iniciativas rumo a uma educação de melhor qualidade que possa dar conta das
necessidades e peculiaridades dos sujeitos campesinos.

Referências

ARROYO, M. G. Políticas de formação de educadores(as) do Campo. Caderno CEDES, v.27, n.72, pp.157-176. maio/agosto 2007.

AZEVEDO, Márcio Adriano de. Política de Educação do Campo: concepções processos e desafios. In: NETO, Antonio Cabral et al.
Pontos e contrapontos da política educacional: uma leitura contextualizada de iniciativas governamentais. Brasília: Liber Livros,
2007.

CALDART, Roseli Salete. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: KOLLING, Jorge Edgar;

Pág.5/6



CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília: DF, 2002.

CALDART, Roseli Salete. Concepção de Educação do Campo. Síntese produzida para exposição sobre a Licenciatura em Educação
do Campo (texto-fala). POA: ENDIPE, 29 de Abril de 2008a.

KOLLING, Edgar Jorge; NERY, Israel José; MOLINA, Mônica Castagna (Orgs.). A Educação Básica e o Movimento Social do
Campo. Coleção Por Uma Educação Básica do Campo, nº 1. Brasília: UnB, 1999.

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

MUNARIM, Antonio. Os campos da pesquisa em Educação do Campo: espaço e território como categorias essenciais. In: MOLINA,
Mônica Castagna. Educação do Campo e pesquisa: questões para reflexão. Brasília/MDA, 2006.

SACRISTÁN, J. Gimeno, PEREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SACRISTÃN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed,2000.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. (6ª ed.). Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

Pág.6/6


