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RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento no Programa de
Pós Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), onde
investigo a construção da prática docente no contexto das escolas do campo. Neste recorte aprofundo o
olhar sobre as condições de formação continuada do docente. Tenho por base a seguinte questão de
pesquisa: Considerando as especificidades da Educação do Campo, como o professor constrói sua prática
docente A investigação se dá por meio da pesquisa de campo nas escolas rurais, no interior do estado de
São Paulo, pela fundamentação teórica que refere-se ao tema Educação do Campo e a reflexividade na
formação dos professores. Os dados parciais obtidos permitem indicar a necessidade de atender a
legislação quanto à formação continuada aos professores que atuam no meio rural para que as
especificidades da educação no campo sejam atendidas pela prática docente.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to present partial results of research in development in the Graduate
Program in Education Sensu stricto Catholic University of Santos (UNISANTOS), where investigate the
construction of teaching practice in the context of rural schools. In this clipping delve my gaze conditions
continuing education of teachers. I have based the following research question: Given the specificities of
Field Education, as the teacher builds their teaching practice Research is through field research in rural
schools, in the state of São Paulo, the theoretical foundation that relates to the theme Rural Education and
reflexivity in teacher training. Partial data obtained allow to indicate the need to meet the rules regarding
continuing education for teachers who work in rural areas for the specific field of education are met by
teaching practice.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa da qual me refiro no presente artigo teve início no segundo semestre de 2011, logo que
ingressei no Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos
(UNISANTOS), no grupo de pesquisa Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação. O objeto da pesquisa é a
prática docente dos professores da escola do campo.

Esse texto tem como objetivo geral compreender como os professores constroem sua prática docente na
escola do campo, considerando as especificidades da Educação do Campo. E os seguintes objetivos
específicos: a) discutir o processo de formação continuada no âmbito da legislação e da proposta
pedagógica da Educação do Campo; b) contribuir para o enriquecimento das pesquisas sobre a prática
docente na Educação do Campo.

Devido ao contato com as situações de queixas sobre as dificuldades de aprendizagem que me eram
encaminhadas[2] quando fui trabalhar nas escolas rurais passei a observar o ambiente, as falas dos
sujeitos do ambiente escolar, o desenvolvimento das atividades. Essas observações levaram-me a diversas
inquietações que deram origem ao problema da pesquisa: Como os professores da escola rural de Cajati -
SP constroem sua prática Os sujeitos foram os professores das escolas rurais da Rede Municipal do Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano).

Entendo que cada espaço possui suas características que constituem seu processo das lutas e formam a
identidade de uma população. Percebo que Cajati - SP apresenta suas características peculiares divido
estar entre uma região de preservação ambiental, maior parque industrial do Vale do Ribeira e o terceiro
maior produtor de banana nanica da região. Características que devem ser consideradas ao analisar como
os professores das escolas rurais de Cajati - SP constroem sua prática. Analisando o contexto que envolve
o tema da pesquisa e a questão problema e diante da ansiedade na buscar por respondê-la, vi minhas
inquietações de pesquisadora iniciante contempladas na definição de Ghedin e Franco (2011) sobre a
construção do olhar do pesquisador:

O olhar atiça o desejo de ler o implícito, busca o que não é aparente. É
justamente aquilo que o jogo de sombras e luzes revela e esconde que o olhar
quer ver. [...] de passagem, poder–se-ia dizer que é esse desejo de ver o
invisível, perpassando pelo questionamento e pela reflexão, que desperta o
pensamento. Vê-se com os olhos, mas só se sabe o que as coisas são por meio
do pensamento.

[...] O que se conhece é somente aquilo que se traz à luz, e só o que se pode
trazer à luz possibilita criar e recriar o mundo, a natureza e a si próprio. (GHEDIN
e FRANCO, 2011, p, 74).

A partir das reflexões sobre esse olhar questionador diante de um contexto peculiar e complexo como as
escolas rurais de Cajati - SP, onde os dados foram coletados, esta pesquisa é predominantemente
qualitativa, baseada na etnografia, com ênfase na observação participante, segundo os pressupostos de
André (1995) e Minayo (2012).

Nos estudos de Souza (2011) pude sentir contemplada minhas indagações sobre o objeto da pesquisa, os
sujeitos e o contexto da pesquisa:

[...] a questão central é pensar em como a escola pode ter uma organização do
trabalho pedagógico que não diminua os conhecimentos a serem desenvolvidos
nem descolem da vida dos sujeitos – alunos. [...]. Porque o trabalho com
educação do campo e a valorização da escola do campo não se reduz a discussão
da realidade rural brasileira. A questão é maior: trata-se de conhecer a dúbia
realidade do campo no Brasil para compreender os conteúdos dos livros
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acadêmicos e didáticos e, por sua vez, propor atividades e estudos que tenham
perspectiva questionadora em relação às contradições que cercam o campo e as
lutas pela terra e pela sobrevivência. Trata-se de pensar que é possível elaborar
uma proposta político-pedagógica que extrapole os limites dos conteúdos e das
técnicas de ensino; essa proposta revela uma perspectiva política. Há que se
pensar um projeto político que potencialize mudanças, na representação que
possui do mundo e na representação que possui da própria prática. Há que se
indagar o que fazem na escola pelos alunos e pelos professores. Quantos
indagam o que fazem na escola Quantos tentam um fazer pedagógico
emancipatório (SOUZA, 2011, p. 26).

As indagações da autora levaram-me a refletir que há uma urgência de rever a prática docente nas escolas
rurais, até então, “isoladas e marcadas pela ideologia do Brasil urbano”, a partir das necessidades
singularidades perceptíveis aos sujeitos que vivenciam essa realidade.

CONTEXTO: Especificidades da escola do campo

Primeiramente, penso que, para compreender a prática docente nas escolas do meio rural é interessante
observar qual a concepção que se tem da escola do campo, que propostas de trabalho devem ser
desenvolvidas em seu contexto e especificidades. Segundo os autores Arroyo, Caldart e Molina (2011) a
escola precisa desenvolver uma educação que além de garantir o direito ao reconhecimento, à ciência e à
tecnologia socialmente produzidas e acumuladas, também venha a contribuir na construção dos valores e
da cultura, das autoimagens e identidades da diversidade que compõe o povo brasileiro do campo:

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura,
valores e identidades das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Não para
fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o
chão em que pisam. Desde suas vivencias, sua identidade, valores e culturas,
abrir-se ao que há de mais humano e avançado no mundo. (ARROYO, CALDART e
MOLINA; 2011. p. 14).

A escola é mais um dos lugares onde nos educamos. Os processos educativos
acontecem fundamentalmente no movimento social, nas lutas, no trabalho, na
produção, na família, na vivência cotidiana. E a escola, o que tem a fazer
Interpretar esses processos educativos que acontecem fora, fazer uma síntese,
organizar esses processos educativos em um projeto pedagógico, organizar o
conhecimento, socializar o saber e a cultura historicamente produzidos, dar
instrumentos científico-técnicos para interpretar e intervir na realidade, na
produção e na sociedade. A escola e os saberes escolares são um direito do
homem e da mulher do campo, porém esses saberes escolares têm que estar em
sintonia com os saberes, os valores, a cultura e a formação que acontecem fora
da escola. (ARROYO, 2011, p. 77 e 78).

De acordo com os autores citados a função da escola é organizar os saberes de uma maneira que atenda
às especificidades, aos valores culturais, à identidade das pessoas do campo, ao mesmo tempo em que
isso promova sua inserção no mundo para além do campo, como sujeitos de direitos e valores que
também constroem sua história dentro da sociedade brasileira. Caldart (2011), explica que:

A Educação do Campo não busca uma resposta específica ao campo (seja como
projeto social ou como concepção de escola ou de sua transformação), mas sim
reconhece (e se constitui desde) a experiência específica do campo, ou seus

Pág.3/9



sujeitos, na composição da “resposta geral”, que na prática se desenvolverá a
partir das condições objetivas particulares a cada local, seja no campo ou na
cidade. (CALDART, 2011, p. 154).

Segundo Molina & Sá (2011, p. 40) a concepção de escola do campo destaca o reconhecimento da
existência de sujeitos de cultura, cuja formação humana deve partir dessa particularidade. Que se
universaliza e não apenas muda conteúdos e sim, traz novos valores e atitudes para possibilitar que a
juventude rural tenha acesso aos direitos de qualquer cidadão da sociedade global e, ao mesmo tempo,
tenha alternativas para ficar no campo.

Quanto mais se afirma a especificidade do campo mais se afirma a especificidade
da educação e da escola do campo. Mais se torna urgente um pensamento
educacional e uma cultura escolar e docente que se alimente dessa dinâmica
formadora. Também mais se afirma a necessidade de equacionar a função social
da educação e da escola em um projeto de inserção do campo no conjunto da
sociedade. (ARROYO, CALDART e MOLINA; 2011, p, 13).

Segundo Souza (2011) ao entender a escola como instituição educativa oficial, cuja prática pode ser
modificada em função dos sujeitos que a constituem, é preciso refletir sobre o que os alunos pensam da
escola. Refletir em como a escola pode potencializar os conhecimentos que atinjam a coletividade ou
singularidade desses sujeitos no processo de transformação social. A autora destaca que esse desafio vai
além dos conteúdos e técnicas de ensino. É um desafio aos gestores da política educacional, mas
principalmente aos governantes das três esferas: municipal, estadual e federal. Ao refletir sobre o papel
da escola do campo destaco um pensamento de autora que considero um olhar essencial ao problema da
pesquisa:

O que se espera da escola é muito mais do que menção a realidade do aluno. É
preciso tirar o véu, a nuvem que encobre o discurso sobre a realidade e enfatizar
o conhecimento da prática social e daqueles que a produzem coletivamente. Das
aulas, espera-se que as provocações e os textos estudados pelos professores e
alunos possam gerar inquietações e relações entre o que se vive (cotidiano) e o
que se desconhece, além do que se busca conhecer (outros lugares, outras
relações sociais). Esse é o maior desafio da escola. [...].

[...] O que se quer com a escola do campo Eu diria que é algo mais simples do
que se imagina e que ao mesmo tempo é inerente à prática educativa crítica, ou
seja, enxergar o aluno como sujeito do processo educativo e enxergá-lo como
sujeito histórico – até mais do que isso: o próprio gestor e o próprio professor
precisam enxergar um ao outro como sujeitos que fazem a história nas escolas do
campo. Esse me parece ser o grande desafio. (SOUZA, 2011. p. 27).

Ao analisar o pensamento da autora reforço meu entendimento sobre a força política dos movimentos
sociais organizados. Que questionam e reivindicam a transformação emancipatória do meio social.
Infelizmente o que vemos em nossa sociedade é uma cultura submissa a uma elite dominadora, onde
principalmente a classe trabalhadora e oprimida, marginalizada, não desenvolveu a autonomia de se
enxergar como sujeito do seu processo emancipatório.

Interpreto nessa colocação dos autores citados que a cultura escolar e a prática docente na escola do
campo precisam se alimentar de uma dinâmica formadora a partir das especificidades desse contexto, ou
seja, a partir de uma práxis pedagógica que atenda as necessidades dos sujeitos do campo.
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A legislação e a formação continuada do professor da escola do campo

Finalmente, a partir das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, aprovadas
em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação, a formação diferenciada de professores das Escolas do
Campo passou a ser recomendada pela legislação.

Nos artigos 12 e 13, respectivamente, a Resolução CNE/CEB nº 01/02 recomenda que sistemas de ensino
desenvolvam políticas de formação inicial e continuada, aos professores leigos. Promovendo o
aperfeiçoamento permanente dos docentes. Recomenda que sejam observados o respeito à diversidade e
o protagonismo de estudantes, educadores e comunidades do campo, bem como desenvolvidas propostas
pedagógicas que valorizem a diversidade cultural, os processos de transformação do campo, a gestão
democrática, o acesso aos avanços científicos e tecnológicos e os princípios éticos que norteiam a
convivência solidária:

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a
Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar
da formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo,
os seguintes componentes:

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos
jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida
individual e coletiva, da região, do país e do mundo;

II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a
gestão 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).

A Resolução Nº 2/2008 que estabelece as diretrizes complementares, normas e princípios para o
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo no Art. 7º confirmam
estes princípios:

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do pessoal
de magistério de apoio ao trabalho docente deverão considerar sempre a
formação pedagógica apropriada à Educação do Campo e às oportunidades de
atualização e aperfeiçoamento com os profissionais comprometidos com suas
especificidades.

[...]. (BRASIL, 2002).

E no Art. 10º[...]

§ 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade definido em
nível nacional, necessitam de professores com formação pedagógica, inicial e
continuada, instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos
apropriados e supervisão pedagógica permanente. (BRASIL, 2002).

Fica claro no parágrafo 2º do 7º Art. Que desde a admissão os professores das escolas rurais deverão
considerar uma formação apropriada à Educação do Campo e depois receber a formação continuada.

A formação continuada e a prática docente como o exercício da práxis
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Ao pensar discutir uma proposta de formação para o professor da Educação do Campo, Ghedin (2012)
situa a formação a partir da construção de uma identidade com o Campo. Segundo o autor, essa
identidade se constrói a partir de três dimensões da profissionalidade do educador que são:
epistemológica, política e ética. Esses três princípios devem orientar a atuação e o processo de formação
dos educadores e estão relacionados aos conceitos do professor reflexivo.

Considerando a dimensão epistemológica do processo de formação e atuação do professor da escola do
campo Ghedin (2012) diz assim:

No que diz respeito à formação de educadores, há de se operar uma mudança da
epistemologia da prática para a epistemologia da práxis, pois a práxis é um
movimento operacionalizado simultaneamente pela ação e reflexão, isto é, a
práxis é uma ação final que traz, em seu interior, a inseparabilidade entre a
teoria e prática. A separação de teoria e prática constitui-se na negação da
identidade humana. (GHEDIN, 2012, p, 35).

De acordo com o autor, a prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo na intenção de
transformá-lo. Para que essa transformação aconteça é preciso que seja acompanhada das transformações
das ideias, do pensamento, da consciência que desenvolvemos sobre os fatos ao nosso redor e estão
diretamente relacionados ao conhecimento teórico dessa realidade.

Como afirmam os autores que estudam a Educação do Campo, a luta por essa educação está totalmente
ligada ao campo das políticas públicas, sendo assim a formação dos professores que atuam nas escolas do
campo também devem abranger essa dimensão de consciência política. Nessa perspectiva está o segundo
princípio proposto por Ghedin (2012), que é a dimensão política:

Entenda-se que o ato político do qual falamos não é o ato político partidário, mas
o ato político capaz de despertar o gosto pela liberdade, a solidariedade, a
responsabilidade para com o ser do outro e pelo mundo, pelo próprio destino,
condições que fazem do ser humano um verdadeiro revolucionário. Isto se traduz
em uma postura a favor da liberdade, da justiça, da ética e do bem comum.
(GHEDIN, 2012, p, 37).

A terceira dimensão da formação proposta pelo autor é a dimensão ética. Em se tratando dessa questão
de lutas por diretos educacionais para uma população que durante muito tempo esteve em desvantagens
diante das políticas públicas, concordo com o autor que não há como nos envolvermos com esse processo
educativo sem princípios éticos a nortear nossa prática educativa. Quanto à ética na formação e na práxis
docente o autor diz o seguinte:

Compreendemos a ética como práxis (ação – reflexão – ação, na sua dimensão
política e epistemológica), princípio que rege o agir humano para o bem comum.
Fundamento de liberdade que permite uma decisão consciente e responsável.
Fundante da possibilidade do reto agir, da reta consciência, da plena liberdade e
da libertação de toda e qualquer forma de opressão, somente este principio da
consciência nos possibilita uma práxis, como modo de ser, e o combate a toda
forma de exploração do ser humano pelo ser humano. Na ética, respondemos
pelos resultados de nossas ações. A responsabilidade lúcida é essencial, hoje, em
toda ação humana orientada pela ética. (GHEDIN, 2012, p, 40).

De concordo com Franco (2012) em seus estudos sobre a formação docente, a formação de professores
não se efetua no vazio, mas que precisa estar vinculada a uma intencionalidade, a uma política, uma
epistemologia, aos estudos dos saberes pedagógicos e vinculada a um projeto político-pedagógico para
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que não se caracterize como uma concepção pragmatista, reprodutivista e tecnicista da ação docente.
Também em Franco (2008. p. 131), a autora destaca que: “A prática docente que produz saberes precisa
ser epistemologicamente assumida e isso se faz pelo exercício enquanto práxis, permeada por sustentação
teórica, que fundamenta o exercício crítico-reflexivo de tais práticas”.

Nas pesquisas realizadas por Souza (2011) nas escolas do campo no estado do Paraná a autora apresenta
que existem duas realidades político-pedagógicas no campo educacional brasileiro. Segundo a autora
existe o campo que abriga as escolas localizadas nos acampamentos do MST e as escolas localizadas e
áreas rurais que não são contempladas por organizações políticas efetivas. A autora destaca a importância
dos cursos de licenciatura propiciar aos alunos estágio nas escolas do campo e destaca também que o
acesso a formação continuada aos professores é bastante desigual entre professores vinculados a
secretaria estadual com mais vantagens e os professores da secretaria municipal com maiores restrições.
Outra colocação da autora é que o debate sobre Educação do Campo é quase inexistentes nas escolas
vinculadas às secretarias municipais e que as iniciativas de formação continuada estão voltadas para os
professores dos assentamentos e acampamentos.

Dados da pesquisa

Um dos instrumentos da pesquisa foi a entrevista semiestruturada. As perguntas da entrevista
voltaram-se para o conhecimento sobre a teoria e as especificidades que embasam a proposta pedagógica
da Educação do Campo e questões sobre as dificuldades e adequações da prática docente nas escolas
rurais.

Na primeira questão da entrevista, referente ao conhecimento da legislação sobre a Educação do Campo
100% dos entrevistados responderam que não conheciam, que nunca tiveram contato. Nas demais
perguntas que envolvem as concepções sobre a prática na escola do campo as opiniões se dividem,
demonstram não perceber a diferença no sentido epistemológico sobre a Educação do Campo. As
respostas são confusas e contraditórias, com críticas diversificas quanto às dificuldades enfrentadas. Já na
questão final sobre as sugestões e possibilidades de melhorar a prática docente na escola em que
trabalham predominam as respostas quanto à necessidade de cursos de formação, material
contextualizado, apoio pedagógico, recursos tecnológicos e proposta pedagógica adequada à realidade
rural.

RESULTADOS PRELIMINARES

Os dados coletados até o momento indicam o desconhecimento epistemológico dos sujeitos entrevistados
sobre o objeto de sua prática docente. Indicam a necessidade de políticas públicas que invistam na
formação continuada desses profissionais para adequarem sua prática as especificidades da Educação do
Campo.

A proposta da Educação do Campo é da transformação social, não é apenas uma teoria, uma utopia, mas
uma luta organizada e consciente pela humanização social através do movimento de indignação, denúncia
e ações que pressionam as políticas públicas para que todo cidadão que vive e trabalha no campo tenha
direito a uma educação que valorize e fortaleça suas aspirações e condições de emancipação social e
humana.

Nesse sentido a proposta da Educação do Campo vai além das adaptações de calendários, de flexibilidade
de conteúdos, de regionalismos. A Educação do Campo se constitui das matrizes culturais da comunidade
do campo, partindo da lógica do movimento do movimento social onde a participação dos sujeitos envolva
os valores de inclusão social, democracia, igualdade, respeito e dignidade do ser humano. Ao que Arroyo
(2011) destaca:

Partindo dessa visão teremos que responder a questões concretas e incorporar no
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currículo do campo os saberes que preparam para a produção e o trabalho, os
saberes que preparam para a emancipação, para a justiça, os saberes que
preparam para a realização plena do ser humano como humano. (ARROYO, 2011,
p. 82).

A proposta pedagógica da Educação do Campo e prática docente deve estar pautada no diálogo, nas
experiências da comunidade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável dos sujeitos do campo:

Não se trata de culpar professores ou gestores escolares. O importante é analisar
a realidade para verificar e constatar a ausência de formação continuada
direcionada ao conhecimento do município e o quanto ele é necessário para uma
prática educativa de valorização do sujeito, da identidade, cultura e trabalho
locais. Tal conhecimento é o ponto de partida para o estabelecimento de relações
entre os aspectos da prática local e os conhecimentos científicos gerais. (SOUZA,
2011, p. 34).

A partir dessa constatação, sobre a formação inicial e continuada dos professores que atuam nesse
contexto, é possível questionar se o verdadeiro direito à Educação do Campo em muitas localidades rurais
ainda passa por um processo de alienação, e não esta sendo efetivamente garantido como propõem as
resoluções Resolução CNE/CEB n. 1/2002 e Resolução CNE/CEB n. 2/2008, sendo um esse um desafio que
implica diretamente na construção da prática docente nas escolas rurais,

É nessa perspectiva que trago essa discussão sobre a formação e construção da prática docente dos
educadores da escola do campo. A partir da legislação observo e compreendo que existe e se faz
necessário um processo específico de formação e orientação do trabalho docente nas escolas do campo
para que essa transformação pela qualidade de vida desse contexto social seja construída e valorizada.
Para que os professores possam tomar conhecimento teórico sobre o contexto histórico de todo o
movimento sobre a Educação do Campo e dar um sentido à sua ação docente, é necessário um
envolvimento de todo o sistema educacional. Neste caso, um envolvimento do sistema educacional
municipal em ações que promovam a formação continuada desses professores como cita o artigo 13º da
Resolução CNE/CEB n. 01/02 e no artigo 7º Resolução CNE/CEB n. 02/2008.
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