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RESUMO

O objetivo neste artigo é analisar e refletir teoricamente sobre a educação rural e a educação do campo
vivenciada, discutida, planejada e esperada por militantes, educadores, pesquisadores e povos do campo,
ao longo dos anos. E que ainda necessita de muitos estudos, pesquisas e práticas pedagógicas
fundamentadas para se conquistar educação no/do campo de qualidade, que possibilite ao homem do
campo se identificar e construir sua própria história com qualidade de vida. Deste modo, foi explanado
sobre o papel da educação, ou melhor, para que serve a educação na vida do ser humano e sua relação
com o trabalho, sendo que ambos permitem que o indivíduo se insira na sociedade enquanto ser social,
político e cultural.

Palavras chave:

Educação Rural e do Campo - Trabalho – Formação humana.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze and reflect theoretically on rural education and rural education
experienced, discussed, planned and expected by militants, educators, researchers and people from the
field over the years. And that still needs a lot of study, research and teaching practices grounded in
education to gain / field quality, which enables the man of the field to identify and build your own story
with quality of life. Thus, it was explained about the role of education, or rather for the purpose of
education in the lives of human beings and their relationship to work, both of which allow the individual to
enter into society as a social, political and cultural.
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Em prol de uma educação inclusiva e de qualidade é que desde a década de 1930, tem-se realizado
movimentos apropriados a características do campo no contexto dos debates sobre a universalização da
escola pública. No entanto, foi a partir da Primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do
Campo, realizada em Luziânia (GO), em 1998, que esse movimento incorporou o conceito de Educação do
Campo. A partir, de encontros como este, é que se defendeu o direito da comunidade do campo, suas
políticas públicas referentes à educação respeitando suas especificidades e suas necessidades, voltadas
para a vida social, o conhecimento e a cultura local, no sentido de desenvolver o campo, em benefício do
mesmo.

A Educação do Campo tem vivenciado significativos momentos de lutas e conquistas em prol da
permanência e direito à escola pública e de qualidade para a população camponesa, na qual as práticas
pedagógicas sejam pensadas e desenvolvidas para o avanço, onde a escola é tida como um espaço de
produção de conhecimento e de cultura, que permita as pessoas interagir e assumir diversos papéis, no
sentido de contribuir para o progresso do campo. Ao contrário da Educação Rural, a qual sempre esteve
destinada a classe trabalhadora do espaço rural, com um olhar tecnicista, capitalista e por acreditar que o
homem rural não merece e nem precisa de educação de qualidade.

Assim, acho válido dizer que, Munarim (2006, p. 20), chama a atenção para a necessidade de ultrapassar
a visão dicotômica que analisa a cidade como local de desenvolvimento e o rural como local de atraso,
uma vez que 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”.

Mas, as Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas Escolas do Campo, nos diz que a identidade das
escolas do campo é caracterizada:

(...) pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na
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 exigidas por
essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. (art. 2º, parágrafo
único CNE/CEB, 2002).

Deste modo, através dos movimentos em prol da Educação do Campo, percebo que este assunto
tornou-se inquietação e interesse das universidades, o que possibilitou a inclusão democrática dos grupos
sociais do campo nas mesmas, grupos estes que têm diversas maneiras de pensar e de fazer seu espaço,
sua sociedade, ou seja, são pessoas que produzem conhecimentos e socializam diversos e diferenciados
saberes. A função da universidade é de pesquisar, investigar sobre os sujeitos e suas práticas sociais,
assim esta não poderia deixar de fazer parte das lutas pela democratização do saber do campo, em defesa
de uma educação que ultrapasse a oposição entre campo e cidade, onde cada população tenha seu valor e
seus direitos respeitados e valorizados.

A concepção da educação do campo e no campo foi pautada na problematização da importância e do
pensamento que há sobre o assunto pela sociedade. Assim, a Educação do Campo é entendida, enquanto
unidade político-epistemológica que se organiza, tem contexto histórico, que se incorpora através das
lutas e dos movimentos sociais, transformando a vida social. Já a educação no campo é que esta educação
seja realizada no espaço vivido pelo camponês.

Assim, afirmo que a Educação do Campo, se constitui em prol de uma sociedade independente, produtora
de saberes e riquezas, associada a projetos de desenvolvimento. Isto por considerar que a educação é a
‘mola propulsora’ para a transformação da sociedade atual, a qual não reconhece a importância do campo,
para o seu desenvolvimento. Assim, entendo que a escola é o espaço de se concretizar modificações,
analisar criticamente a realidade atual e elaborar propostas de educação em prol do crescimento
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sócio-econômico e cultural de toda população camponesa.

EDUCAÇÃO, PARA QUE

A educação é um processo que ao longo de sua história, tem me proporcionado compreender o
desenvolvimento das relações sociais e suas constantes transformações, processo este que possibilita as
pessoas se humanizarem, evoluírem socialmente, culturalmente e politicamente.

Assim, acredito que a educação é imprescindível para todos os tipos de sociedade e suas diferentes
culturas, pois além de produzirem seus saberes, as pessoas podem se apropriar dos saberes e valores de
outros tempos, de modo a ampliar seus conhecimentos que possibilite o pensar e o agir na atualidade.

O ato educacional se compõe na ação de transmitir, produzir ideias e conhecimentos, assim este tem
relação com a instituição social, de modo que toda escolarização deve ser acompanhada de valores e
atividades que amplie e solidifique a prática social dos seres humanos. De modo, que este ato não se
configura apenas na escola, pois a educação está presente em vários lugares, na família, no partido
político, nos sindicatos, na igreja, nos movimentos populares, dentre outros.

Educar está totalmente vinculado com a existência humana, a sociedade e automaticamente com o
trabalho. Penso que o individuo deve compor suas necessidades e para isto é necessário se envolver com
a natureza, o que exige superar limites, ter habilidades como ser ágil e coordenar as leis da natureza e
das relações sociais.

Segundo Karl Marx e Friedrich Engels (2005) é por meio do trabalho que os homens conseguem criar o
mundo em que vivem e desenvolver cada vez mais os seus conhecimentos. Assim, o trabalho pode
humanizar ou não as pessoas, pois é através deste que somos identificados quanto ser social, que pensa,
sente e se relaciona.

Neste sentido, acredito que vale a pena reafirmar que a educação é um direito de todos e dever do estado,
mas este direito não garante a aprendizagem e nem a conclusão dos estudos do indivíduo, de modo que
mesmo quando o individuo esteja inserido no espaço escolar, não se pode assegurar o nível de seu
desenvolvimento e de sua aprendizagem, sem que este se envolva e se interesse pela sua formação.

No âmbito escolar, a educação está repleta de finalidades e objetivos, com competências e habilidades
descritas em prol do desenvolvimento do ser humano, na perspectiva de formar cidadãos autônomos e
críticos, mas as atividades são realizadas em prol apenas dos conhecimentos científicos, exercendo poucas
vezes a prática, o fazer, assim acredito que quando esta ação não é valorizada, a relação entre educação,
trabalho e sociedade se torna distante e enfraquece a formação do ser humano.

Enfim, após tais considerações, percebo que há distâncias entre o real e o ideal, sobre a educação, sendo
que estes paradigmas têm dificultado a educação de qualidade para a maioria da população em especial,
ao homem do campo.

EDUCAÇÃO RURAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO

Durante muito tempo o espaço rural tem sido visto com inferioridade, com atraso, de modo que a
população rural tem recebido educação de pouca qualidade, ou seja, fragmentada, sem práticas em prol
das atividades rurais e sem fundamentação cientifica. Mas, através dos movimentos sociais surgiu a
necessidade de implantar escolas no espaço rural, e com o passar do tempo e através dos movimentos
sociais e das lutas enfrentadas em prol do homem do campo e de suas necessidades, como educar com
qualidade seus filhos é que surgiu a Educação do Campo, sendo esta pensada e planejada a favor de uma
educação de qualidade para o camponês.
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Todavia, penso que a educação proporcionada deve oportunizar ao educando se identificar, se sentir
pertencente à natureza e ao meio social, através do diálogo entre os dois mundos (campo e urbano), de
modo que a educação do campo possa ser realizada de forma criativa, autônoma e crítica, não apenas
para o mercado de trabalho, mas sim pautada na formação humana, para que o individuo possa
compreender as relações sociais, culturais, científicas e políticas do mundo o qual está inserido.

A Educação do Campo abrange o trabalho como produção de vida. E tem o objetivo de relacionar o
trabalho e a educação numa perspectiva diferenciada do capitalismo, pois o trabalho passa a ser
compreendido como uma ação social a qual define o humano em todos os aspectos existenciais, como
cultural e social, de modo que o individuo se humanize progressivamente e que a educação sirva de
desenvolvimento e aprendizagem na e para a vida do camponês. Nessa perspectiva Freire, nos diz que:

A vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto (...), não existem senão
homens concretos (‘não existe homem no vazio’). Cada homem está situado no
espaço e no tempo, no sentido em que vive numa época precisa, num lugar
preciso, num contexto social e cultural preciso. O homem é um ser de raízes
espaços-temporais. (FREIRE, 1980, p 34).

Pensar no homem do campo como sujeito que tem sua história, seu tempo estabelecido, suas ideias, seu
modo de se relacionar com o conhecimento, é necessário para a valorização humana e principalmente
para conhecer o que já se tem estabelecido, realizar novas atividades práticas a serem aprendidas e incluir
novos saberes científicos.

Deste modo, ressalto que a educação do campo visa formar sujeitos críticos, capazes de lutar e construir
seus projetos de desenvolvimento do e para o campo, respeitando e fortalecendo seus conhecimentos já
constituídos, seu tempo e seu espaço no sentido de mudar a atual realidade educacional existente neste
meio. Caldart (2008b) argumenta que a posição defendida por essa população é a de que é preciso
modificar o atual quadro problemático das escolas do campo e garantir o direito de todos os trabalhadores
do campo à educação pública de qualidade.

Para além, mas também próximo e desafiador para a educação do campo, acredito que é necessário o
acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, bem como a garantia na formação, no
desenvolvimento humano e nas mudanças ocorridas constantemente, visto que os saberes e as práticas
são transformados cotidianamente, com a participação de diversos olhares, escutas e conversas.

É certo que existem projetos opostos acerca da educação do campo, pois de um lado está o agronegócio
que tem como objetivo formar trabalhadores para as empresas em prol do capitalismo, através de uma
formação educativa pelo trabalho humano e por outro lado está a educação camponesa que busca o
ensino para os indivíduos de modo contextualizado, compreendendo a diversidade cultural, as
desigualdades sociais, econômicas e políticas geradas pelo capital.

Nesse contexto, ROCHA e MARTINS, nos afirma que:

[...] não é objetivo dos defensores do modelo agronegociante debater a educação
como uma possibilidade de fixação dos moradores do campo no campo (ideia, de
todo, já desgastada), mas habilitá-lo para uma nova ‘modernidade’. Ou, em
outras palavras, prepará-lo para ser um trabalhador integrado e adequado às
necessidades do agronegócio, pretendendo, com isso, o aumento da
produtividade e a maximização dos lucros. (MARTINS E ROCHA, 2009, p.28)

A partir desta afirmação, percebo que há um grande desafio para o homem do campo, pois o
conhecimento ofertado a comunidade camponesa pode está inserida num contexto de qualificação de
trabalhadores, seja ele camponês e ou assalariado do agronegócio, deixando de lado assim, a formação
que possibilite aos camponeses alcançarem os objetivos de seus projetos de formação humana.
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Portanto, é necessário compreender o que de fato é ofertado como educação ao educando do campo, se é
sobre o trabalho para fortalecer o capitalismo ou se é uma educação fundamentada na formação humana,
pois a educação deve incorporar o trabalho como principio educativo, não para o emprego, mas sim pelo
trabalho, o qual proporciona ao individuo se situar no mundo material.

A escola do campo precisa enfatizar no seu contexto os interesses, a cultura, a política e a economia dos
trabalhadores do campo na sua variada dimensão de formas de trabalho, na perspectiva do
desenvolvimento social e na aproximação do igualitário dessa população. Mas, isso será possível se a
escola se envolver com a comunidade local, permitindo que esta faça parte da elaboração, do
planejamento e da avaliação, pontuando as reais necessidades para o progresso da população camponesa.

CONCLUSÃO

“A educação é um processo que não pode ser eliminado do desenvolvimento humano e uma das condições
pelas quais o ser humano adquire seus atributos fundamentais ao longo do processo histórico social”.
(DUARTE, 2004, p.55). Deste modo, a educação é essencial para transformação humana, mas esta se
torna contraditória por ser um termo dinâmico e fragmentado, por pretender proporcionar a autonomia ao
individuo, através na maioria das práticas pedagógicas aplicadas a imposição de conteúdos.

Neste sentido, a educação não deve ser igualada a formação humana, pois a educação está vinculada a
um projeto institucional, enquanto a formação é escolhida pelo indivíduo. Perante tal afirmação, alego que
o acesso à educação não garante por si só o desenvolvimento humano, mas sim à vontade e persistência
de cada um, no processo de formação. DUARTE (1993) “caracteriza a dinâmica própria da atividade vital
humana pela relação entre apropriação e objetivação, que se efetiva pela produção de instrumentos, pela
linguagem e pelas relações entre os seres humanos.” Diante disso, a evolução humana se dá através da
socialização e não apenas no espaço escolar.

Assim, enfatizo que é necessário pensar na educação do campo, voltada para a garantia dos direitos
sociais, na centralização da formação integral, sem fragmentações, de forma democrática, que unifique
novos saberes críticos, associados aos conhecimentos científicos e sem desrespeitar os saberes
tradicionais, de modo que é imprescindível contemplar nos conhecimentos a cultura, as artes, a ciência
desvinculada do mercado de trabalho.

Diante dos estudos, compreendo que a educação deve está associada aos interesses do camponês,
superando o capitalismo e propondo a constituição de novas relações pedagógicas e sociais.

Neste sentido ROCHA e MARTINS, diz que,

... a luta contra a lógica do capital na educação é pertinente e atual e que
somente no combate a essa lógica a educação pode assumir um significado de
emancipação humana. Para tanto, as resistências sociais capitalistas, são
fundamentais para pensarmos uma educação do campo que vá além de retórica e
vá criando, de fato, alternativas concretas à lógica do capital. (MARTINS E
ROCHA, 2009. p, 37).

O fundamental, é que não se perca de vista os interesses da comunidade do campo, vinculando-os aos
saberes propostos na escola, na busca por caminhos próprios para uma educação sedimentada na
democracia e emancipação do indivíduo.

Um ponto positivo para a educação do campo é que a maioria dos educadores que atuam no campo faz
parte do campo, são moradores deste espaço, de modo que conhece a cultura, a história, a militância
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local, o que permitirá aos mesmos promover entre a escola e a comunidade camponesa momentos de
integração, discussão e reflexões a cerca da prática pedagógica e a relação da mesma com as atividades
diárias vividas no campo.

Entendo que é fundamental resgatar e construir a identidade do camponês, mas para isso é preciso
ocorrer mudanças culturais e comportamentais, ação contrária e desafiadora em relação à educação rural.
Pensando nisso, afirmo que o ensino a ser ofertado ao educando do campo deve perpassar pela sua
identidade, sua cultura, seu tempo, seu espaço, sem desvincular a relação entre o senso comum, a ciência
e com aplicação da prática.
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