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Eixo 3 - Educação no Campo, Movimentos Sociais.

RESUMO

Tratar da educação do campo adotando os movimentos sociais como elemento importante
dessa trama, apontando–o como artefato favorecedor na construção de um pensamento
coletivo, constitui reflexos diretos nos discursos pedagógicos vivenciados ou não nos
assentamentos do semiárido alagoano. Dialogaremos com teóricos como Foucault, Molina,
Caldart, Hall, Gramsci, Gohn, para pensar o poder, a construção dos movimentos sociais e a
educação popular como princípio organizativo da educação do campo. Metodologicamente
trabalharemos com o método misto, utilizando entrevista semiestruturada, pesquisa documental
e a observação. Resultados preliminares apontam um desmonte histórico nas experiências
pedagógicas vividas pelos assentamentos, não sistematização e acompanhamento do trabalho,
reflexos desastrosos nos índices de escolarização e de inserção social do sujeito.

Palavras-chave: Movimentos sociais. Educação do campo. Hegemonia.

RESUMEN

El tratamiento de campo de la educación adoptar los movimientos sociales como un elemento
importante de esta historia, señalando como un artefacto que favorece la construcción de un
pensamiento colectivo, se refleja directamente en los discursos pedagógicos experimentados o
no en la región semiárida de asentamientos Alagoas. Dialogaremos con teóricos como
Foucault, Molina, Caldart, Hall, Gramsci, Gohn, el poder de pensar, para construir
movimientos sociales y la educación popular como el principio organizador de la educación
rural. El trabajo metodológico con el método mixto, a través de entrevistas semi-estructuradas,
la investigación documental y la observación. Los resultados preliminares indican un derribo en
experiencias de enseñanza de la historia vivida por los asentamientos, ni un seguimiento
sistemático de trabajo, consecuencias desastrosas en las tasas de escolarización y la inclusión
social de la asignatura.

Palabras clave: Movimientos Sociales. Campo de la educación. Hegemonía.
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O texto objetiva pensar como a educação do campo representada por um espaço de complexas
relações de poder, de cultura e de exclusão, tem conseguido conformar-se na vitrine social
brasileira, como um campo discursivo problematizador, propositor de novas relações e de
políticas que tentam acostar-se das questões identitárias dos sujeitos campesinos e de suas reais
condições histórico - política. Neste sentido, o estudo vislumbra essa aproximação tomando o
cenário alagoano como referência para essa complexidade, um emaranhamento de relações,
negações e invisibilização das expressões presentes na cultura dos sujeitos que vivem nos
espaços rurais. Assim sendo, a questão histórica de constituição do processo de produção e de
formação do povo alagoano será utilizada por nós, como elemento preponderante na
compreensão do discurso pedagógico vivenciado no cotidiano dos assentamentos. Desse modo,
os elementos apresentados no texto se configurarão como uma inicial e incansável busca pela
apreensão das reais dimensões do objeto estudado.

No intuito de compreender esse movimento, carecemos pontuar argumentações que
constituíram o processo de formação dessas populações e seus desdobramentos frente aos
modelos econômicos. Referendando as proposições, a educação no meio rural brasileiro foi
tratada historicamente com descaso pelas oligarquias rurais e pelos governos, engendrando,
portanto, um modelo hegemônico desde as capitanias hereditárias; evidenciando a presença de
um processo de exclusão social, constituído pelas classes dominantes ligadas ao meio rural.
Alguns elementos precisam ser abalizados no sentido se situar a constituição da sociedade
brasileira, segundo Romanelli (1982, p.42):

Nos primeiros quatro séculos, observando-se o processo de
constituição da sociedade brasileira, é preciso considerar a
colonização, o regime de escravidão, o latifúndio e a
predominância a da produção extrativista e agrícola voltada para a
exportação. Essa formação social não irá demandar a qualificação
da força de trabalho, ocasionando até certo desprezo, por parte
das elites, em relação ao aprendizado escolar das camadas
populares.

Debelando, portanto, um movimento ideológico que construiu/constrói no imaginário coletivo
do camponês a consciência de que a escola e seus processos de escolarização são
desnecessários ou inadequados ao mundo em que vivem, uma vez que ler, escrever e pensar,
não tiveram supostamente significados nos tempos e espaços do mundo rural brasileiro.
Situando o trabalho e a cultura produzidos pelo homem da roça em suas relações com a terra,
de forma dissociada do conhecimento e da produção de saberes construídos pelo discurso da
modernidade.

Tomamos também como referência as análises de Geertz (1978) em sociedades tribais e
sociedades regionais tradicionais, para pensar essa ideia de tempo e espaço, que
inevitavelmente passam pelo estabelecimento de padrões, construção de cenários, criação e
interação de sujeitos em seus diferentes dramas de vida em confronto com o chamado
desenvolvimento civilizatório, o que Milton Santos (1999) trata como substância
geo-existencial ou diferentes racionalidades.

Seguindo essa tônica, a educação oferecida às minorias, dentre elas os camponeses (as) durante
longos anos esteve fora das agendas políticas, não só do governo brasileiro, mas em toda
América Latina, ratificando sua marginalidade, exclusão e pautando-se em um projeto coletivo
de dominação pelo viés do desenvolvimento econômico.
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A partir dos anos de 1990 os movimentos sociais rurais/do campo foram se constituindo como
grupos de reflexão da educação do campo, tomando- a como demanda prioritária em um
“projeto popular para o Brasil” (Benjamim, 2003). Tinham como objetivo pensar alternativas
que viessem suprir as necessidades formais, informais dessa população.

Nesse rumo de fundar um olhar acerca do sujeito do campo e de suas reais necessidades, os
diferentes movimentos sociais representam-se em disputas hegemônicas, mesmo tendo uma
comunhão de fatores, há princípios postos pela visão de educação popular e de cidadania, como
autonomia, liberdade e emancipação, que acabaram enveredando por (des) caminhos
respaldados por uma concepção liberal burguesa, que propõe uma educação capitalista de
inclusão na esfera da produção, mascarando a conquista de uma cidadania a partir do lugar do
sujeito. Tais princípios serão fundamentais em nossas análises, por compreendermos que os
mesmos representam o cerne da educação popular e nesse bojo à educação do campo; como
principio em tese, construídos pelos movimentos sociais e que supomos existam múltiplas
possibilidades de estarem presentes no objeto pesquisado.

Em Alagoas, não diferente desses argumentos apresentados, os assentamentos, categorizados
aqui como um espaço de construção de novas relações a partir do trabalho e da inserção do
sujeito na luta pela terra e do que dela decorre, configuram- se num campo de exclusão,
pobreza e distanciamento da dimensão de cidadania proposta pelos movimentos que moveram
essa nova condição do sujeito.

Esses dados e as abordagens teóricas formuladas nesse estudo por si só justificam a realização
do estudo, tendo em vista a necessidade de que se ampliem o leque de compreensão das
relações presentes nestes espaços, afunilando um olhar para as questões históricas que
conformaram o território do semiárido e suas amplas correlações de força em busca de uma
hegemonia política e econômica. Nessa trama ficam os destituídos da terra e a ausência de
políticas públicas que lhes garantam uma perspectiva de sustentabilidade e, por conseguinte
uma apreensão das reais condições de desenvolvimento da educação rural em Alagoas.
Justifica-se ainda, pela quase ausência de trabalhos de cunho acadêmico ligados ao campo
conceitual em estudo, ou seja, voltadas para o entendimento da ação educativa no meio rural.
Ficando este campo de produção de saberes também envolto nessas fortes relações de negação
e pouco se tem produzido academicamente em Alagoas, diferindo de outros estados que há
muito têm dado sua contribuição para o entendimento do que ser camponês. Essa investigação
apresenta um caráter inédito, pois não existem ainda, estudos sobre experiências pedagógicas,
tomando como princípio a educação popular no cenário dos assentamentos e sua condição de
contraposição, a partir de um juízo de correlações de forças que se forjam em busca de uma
hegemonia nesse cenário e de um modelo de educação para os povos campesinos em Alagoas.

Seguindo as proposições apresentadas, inferimos que a trajetória de construção epistemológica
de um modelo de educação para o campo, em suas diversas configurações, foi operacionalizada
institucionalmente, via “pacotes”, onde o homem do campo, em sua maioria, nunca foi
chamado para falar, tecer considerações acerca de sua subjetividade e dos seus processos de
subjetivação, levando a uma dicotomização entre as metodologias, os objetivos e os conteúdos,
já que as chamadas instituições parceiras também não participaram dessa discussão pedagógica.
Uma gama de teóricos como Freire (1979), Arroyo; Caldart; Molina; (2004), entre outros,
discutem elementos pontuais da tríade, educação popular, movimentos sociais e educação do
campo, tomando como viés os sujeitos políticos coletivos e sua capacidade de pensar seu tempo
e seu espaço, mas que ao mesmo tempo compreendem o caráter contraditório arraigado nas
relações de poder emanadas das classes sociais.

Consequentemente, pensam as experiências pedagógicas dos movimentos sociais e os espaços
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institucionalizados dos mesmos, a partir de uma disputa de poderes, a expressão contundente
do currículo e suas representações. Um espaço que segundo Gohn (1992) tem um perfil de
“educador”.

Corroborando com os juízos que tratam das relações de poder a cima tratadas, vivenciamos
atualmente uma luta que se expressa nos mais variados textos, pela garantia de uma identidade
camponesa anunciada na gestão das políticas públicas para o campesinato. No entanto, nos
deparamos com fenômenos como a nuclearização ou criação de escolas-polo, nas sedes dos
municípios, decorrentes da racionalização custo aluno e na reconfiguração de uma escola que
além de trazer claramente em seu currículo os fundamentos de uma cultura urbanocêntrica,
ainda transfere alunos e professores para os espaços urbanos, impondo-lhes um novo cotidiano
e arquitetando um fosso entre os processos de aprendizagem do sujeito, seus significados e as
suas possibilidades de sobrevivência/ sustentabilidade no meio rural. Segundo Arroyo (2007,
p.158) “o paradigma urbano é a inspiração do direito à educação”. Uma contraposição ao
mundo “arcaico” que o campo representa.

Posto tais elementos, norteadores de nossas problematizações, o campo e suas categorias de
análises configuram-se a partir de uma política de desmonte, onde as possibilidades de
“enraizamento” do sujeito em seu espaço, mesmo havendo um discurso que aponte
estatisticamente para os expressivos ganhos postos pela Reforma Agrária, em relação aos
assentados, isto só tem, segundo alguns estudiosos, alimentado o ciclo da pobreza. Em Alagoas
foram assentadas de 2003 a 2011, 12.529 famílias em 163 assentamentos em todo o estado. Ou
seja, um dos estados brasileiros que mais tem promovido assentamentos de famílias no meio
rural, apresenta em contraposição, no cenário nacional, os piores indicadores de vida, de
educação, de precarização do trabalho e um profundo distanciamento dos ideais propostos
pelos movimentos sociais.

Os assentamentos qualificam-se através da quase nula escolarização, negação dos benefícios
básicos, principalmente os localizados no sertão. Segundo Bezerra (2010) (...) “os
assentamentos, principalmente no Norte e Nordeste, segundo os próprios Movimentos Sociais e
os dirigentes do INCRA, têm se convertido em favelas rurais e asilos de velhos, excluídos da
assistência social e público da bolsa família”. Não é o que pensa o INCRA quando define que
“assentamento implica na fixação do homem na terra, pela oferta de condições para sua
exploração e de incentivos a organização das famílias”.

Não há em Alagoas um diferencial, pois o que poderia se colocar como avanço na
materialização da vida, aparece como algo que inibe e sufoca a organização das populações nos
assentamentos. É insofismável a constatação que aponta a baixa produtividade nos espaços
campesinos numa relação direta com a baixa escolaridade destinada a essa população. Diante
dos elementos resta-nos buscar através da pesquisa os aspectos intervenientes nesse processo
de configuração de um estado que sempre sofreu fortes modelos de expropriação dos bens
materiais e imateriais. Dito isto, compreende-se que não é possível abandonar os aspectos que
tratam do contexto social, da cultura, da política e da economia, dando tônus ao fenômeno
educativo, pensando na e para além da escola. Com base nessa tessitura inicial, nos
inquietamos com os desdobramentos das experiências pedagógicas dos movimentos sociais
rurais/do campo nos assentamentos de alagoas, tomando como base os princípios de
emancipação, autonomia, liberdade, caracterizados pela educação popular e seus desenhos
frente a uma disputa por hegemonia no período de (2002-2012).

De fato, pensar nessa conjectura é tentar entender a não homogeneidade existente nos
movimentos sociais e como essas ideologias constroem modelos de educação dos sujeitos em
seu espaço e em seu tempo. Eis os assentamentos como lugar de pensar essas relações. Para
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tanto tomamos um caminho em busca de uma análise que apontasse as relações existentes entre
as experiências pedagógicas dos movimentos sociais populares nos assentamentos do sertão de
alagoas, tomando como referência os sujeitos políticos coletivos e o seu protagonismo na
construção de uma identidade campesina a partir da terra e das Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas escolas do campo. Nesse movimento mapearemos os assentamentos do
sertão de Alagoas e as formas que definiram/definem as sua organização coletiva, como
argumento para abstração de uma concepção de educação presente em suas relações
histórico-politicas. Aliada a essa questão, tentaremos compreender as formas de organização do
trabalho pedagógico, dando ênfase aos aspectos reconfiguradores de uma proposta pedagógica
de natureza popular na e para a escola do campo. Isto será pautado através da identificação das
políticas de formação de professores para atender essa modalidade de ensino e como a mesma
em Alagoas vem sendo desenvolvida nos assentamentos do sertão. Além de isso avaliar a partir
de diferentes instrumentos a condição dos alunos dos assentamentos frente aos índices de
aprendizagem proposto pelo modelo hegemônico de educação. O presente estudo tem um
caráter pautado na pesquisa de métodos mistos, visando coletar e analisar os dados tanto
qualitativos quanto quantitativos em um único estudo. Privilegiando a natureza proposta pelos
objetivos delineados, onde os dados poderão propiciar reflexões sobre as diferentes
configurações das experiências pedagógicas vivenciadas na história da educação campesina do
semiárido alagoano, especificamente nos assentamentos e tendo como recorte a mesorregião de
Santana do Ipanema (AL).

Assim utilizaremos a pesquisa documental como um caminho na compreensão das políticas
empreendidas para assentar e dar condições de trabalho as famílias, tomando como aspectos
relacionais a escola rural/do campo e as configurações do trabalho agrícola. Vendo-os como
uma ação capaz de abrir canais para a superação da dicotomia existente entre campo/cidade.
Elencando também as experiências pedagógicas rurais a partir das ações desenvolvidas pelos
sindicatos, organizações e outros espaços coletivos de organização popular. Compreender essa
trama histórica no sentido de ampliar as percepções acerca das possíveis lutas que são travadas
cotidianamente em torno da hegemonia de um modelo de educação rural/do campo, expressos
nas mais diferentes manifestações. Deste modo, seguimos as orientações de Kraemer (2007, p.
22) quando diz que “efetivar pesquisas e debates em educação requer a disponibilidade de
colocar sob suspeita as narrativas pedagógicas, os currículos e os discursos que atravessam as
cenas escolares”. Outro aspecto metodológico a ser contemplado na pesquisa é a observação,
pois envolve praticamente todos os sentidos: visão, audição, percepção e olfato. Por isto Flick
(2009) defende sua importância junto às pesquisas qualitativas, pela possibilidade de se colocar
para além dos relatos das práticas, que são filtrados pelas entrevistas e ou outros instrumentos
que só denotam as competências da fala e da escuta. As observações serão realizadas em sala
de aula e em outros espaços de formação, utilizando os registros em diário de campo, tentando
perceber os aspectos ideológicos presentes nas práticas e seus desdobramentos, estabelecendo
confrontos com os diferentes enunciados que pautam os debates da Educação do Campo no
cenário atual da educação brasileira. O critério de seleção dos assentamentos e de suas escolas
para este estudo dar-se- á partir da constituição de corpora, tomando como elementos
preponderantes os cenários mais aproximados da sede do Campus II (sertão) da Universidade
Estadual de Alagoas, envolvendo três assentamentos com escolas tendo no mínimo 50 alunos,
professores graduados em Pedagogia, que apresentem a ambivalência de indicadores de
qualidade aproximados e distantes das médias preconizadas pelo município e que ofereçam
condições de acessibilidade aos pesquisadores. Os sujeitos participantes da pesquisa serão
escolhidos pelo tempo que estão no exercício da docência, ou seja, igual ou superior a cinco
anos. Pela função que exerce na gestão dos processos pedagógicos, ser efetivo da Rede
municipal e pelo tempo que trabalha especificamente com as escolas da zona rural.
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Os dados do estudo serão coletados no período compreendido entre fevereiro e dezembro de
2013, o que corresponde a um ano letivo e incluem: 01 (uma) observação mensal nos cenários
delimitados como espaços de formação nos assentamentos, com duração de 04 (quatro) horas,
em cada cenário selecionado; 01 (uma) entrevista semiestruturada, a cada bimestre, com
duração mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos, com cada ator social selecionado. Através de
questionários e entrevistas semiestruturada que segundo Flick (2009, p. 148-149) traz para a
pesquisa “conhecimento que inclui suposições que são explicitas e imediatas, que podem ser
expressas de forma espontânea ao responderem a uma pergunta aberta”. O modelo semi
estruturado ajuda-nos enquanto pesquisador a estabelecer um clima favorável entre os diversos
atores sociais. Objetiva-se com as entrevistas tanto levantar o perfil dos docentes, como
perceber subjacente em suas práticas a concepção de educação e seus incrementos na formação
de um sujeito que traz como tantos outros, a partir de seu lugar, uma natureza permeada por
particularidades históricas e que precisam ser pensadas e traduzidas nas experiências
pedagógicas inerentes às práticas docentes.

Os dados serão analisados a partir de um tratamento estatístico que possibilite a visualização de
categorias importantes para a pesquisa, tais como: Famílias assentadas durante os anos
estudados, políticas de sustentabilidade e suas linhas de crédito, formação dos profissionais da
educação, carga horária de trabalho, recursos materiais, número de alunos por sala, aprovação,
reprovação, distorção idade-série, entre outras. A interpretação destes dados move-se pela
natureza dos dados obtidos pela pesquisa qualitativa, quando os mesmos serão vistos por meio
da técnica análise de conteúdo, compreendendo os conceitos fundamentais inerentes as falas
dos sujeitos. Essas formulações metodológicas nos levarão as aproximações necessárias com o
objeto de estudo.

O caminho metodológico pontuado levou a necessidade de um maior estudo do grupo sobre a
situação de Alagoas em relação à política de agrária, bem a vivência no enfrentamento de
dificuldades de toda ordem, como a ausência de documentos e ou compilação de dados sobre a
história do assentamento das famílias bem como um diagnóstico como as mesmas foram
instrumentalizadas tecnicamente para essa ação coletiva e como os movimentos sociais se
representavam nesse contexto. Dificuldades de compreender o universo dos assentados, pois os
dados são apresentados de forma contraditória. Mesmo entendendo as dificuldades como
percurso intrínseco à prática do pesquisador, avaliamos que levaremos um pouco mais de
tempo para estarmos frente ao objeto central, ou seja, para chegarmos à escola e seus espaços
discursivos. Nesse momento, nossa real intenção é apresentar ao debate nossa investida na
compreensão da educação do campo em alagoas, a partir de um grupo de estudo alocado na
Universidade Estadual de Alagoas, no Campus do sertão.
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