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RESUMO

São muitos os problemas enfrentados pela Educação do Campo, por isso buscamos neste trabalho analisar
a vinculação da proposta política pedagógica da Escola Rural José Barbosa de Oliveira com a realidade de
seu corpo discente. Para alcançar este objetivo utilizamos como metodologia um levantamento
bibliográfico acerca de publicações relacionadas ao tema, entrevista com os pais e questionários com os
alunos da classe observada e com os professores que lecionam nesta escola. Os resultados revelam a
preocupação e as perspectivas dos pais quanto ao futuro de seus filhos perante a educação formal;
apontam para as dificuldades que os professores têm em desenvolver suas aulas norteadas pelas
concepções da Educação do Campo; e evidencia ainda a desmotivação dos alunos frente as aulas nas
quais os conteúdos estão desvinculados de sua cultura campesina.

Palavras-chave: Educação do Campo, movimento social, proposta política pedagógica.

ABSTRACT

There are many problems faced by the Field Education, for this work we seek to analyze the linking of the
proposed pedagogical policy of Rural School José Barbosa de Oliveira with the reality of its student body.
To accomplish this we use as a methodology the literature concerning the publications related to the
subject, parent interview and questionnaires to the students observed the class and the teachers who
teach at this school. The results illustrate the concerns and perspectives of parents quato the future of
their children before the formal education point to the difficulties that teachers have in developing lessons
guided by conceptions of Field Education, and also shows the lack of motivation of the students ahead
classes in which the contents are detached from their peasant culture.

Keywords: Rural Education, social movement, proposed pedagogical policy.
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INTRODUÇÃO

Considerando todas as possibilidades de progresso que a educação proporciona na vida de uma pessoa,
inclusive dos camponeses, é de grande importância compreender em que circunstâncias encontram-se a
relação entre a escola e a criança do campo, além de entender como o processo educativo que se faz
presente nesta escola está acontecendo.

Para entender melhor toda a conjuntura atual da Educação do Campo algumas pesquisas vêm sendo
realizadas nos últimos anos. Teóricos que tratam desse tema, como Arroyo, Caldart e Molina (2008) e
Fernandes (2008), por exemplo, vêm evidenciando em suas concepções as perspectivas de transformação
dos indivíduos que vivem no e do campo por meio de uma educação que mobilize e organize os
camponeses a fim de fortalecer e identificar sua presença nas lutas sociais em busca de melhores
condições de vida, pois acreditam que é principalmente na escola onde ocorre a socialização de
informações e a produção de conhecimento.

Segundo Arroyo (2008), a Educação do Campo apresenta, “uma grande lição e um grande desafio para o
pensamento educacional: entender os processos educativos na diversidade de dimensões que os
constituem como processos sociais, políticos e culturais, formadores do ser humano e da própria
sociedade” (p.13). Esse entendimento se faz necessário porque a Educação do Campo é muito mais que
uma formação acadêmica, ela deve ser um meio de formar seres humanos para a vida com base na
cultura e nas experiências vividas pelo camponês no ambiente em que vive e trabalha.

Tendo em vista esses aspectos buscamos neste trabalho analisar a vinculação do trabalho pedagógico da
Escola Rural José Barbosa de Oliveira com os princípios e fundamentos da Educação do Campo. Além de
apresentar os principais aspectos do trabalho pedagógico da escola do campo, identificando os
fundamentos, objetivos e estratégias metodológicas que apoiam as práticas educativas.

Em nosso estudo organizamos as questões abordadas da seguinte forma: no primeiro momento discutimos
a relação dos movimentos sociais com a origem da Educação do Campo, tema tratado juntamente com um
debate sobre as perspectivas educacionais e pedagógicas ligadas à Educação do Campo. No segundo
momento estão pautados os procedimentos metodológicos utilizados para a obtenção de dados sobre o
tema, bem como a caracterização do campo de investigação e no terceiro são apresentadas as análises e
discussões acerca dos resultados obtidos com as entrevistas e questionários aplicados à comunidade
escolar.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com a finalidade de atender aos objetivos propostos realizamos uma pesquisa qualitativa, na forma de
estudo de caso, de acordo com Lüdke e André (1986).

Para o desenvolvimento da pesquisa, a partir desta abordagem, no primeiro momento realizamos algumas
observações diretas durante duas semanas em uma das salas de aula observando as seguintes pautas:
planejamento, metodologia docente, material didático e pedagógico, relação professor-aluno, interação
escola-comunidade, vinculação escola-realidade do campo.

Além disso, realizamos também a coleta de dados por meio de entrevista com os professores, na qual
foram feitas perguntas sobre sua formação profissional, concepção sobre a Educação do Campo e o modo
como realizam seus trabalhos docentes. Além destes foram aplicados questionários aos 18 alunos da
turma observada e aos 21 pais de alunos da escola participante da pesquisa.

1.1. SUJEITOS DA PESQUISA
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São sujeitos dessa pesquisa: os alunos, os pais e os professores da Escola Rural José Barbosa de Oliveira,
localizada no povoado Tacapé do município de Moita Bonita-SE.

Com a finalidade de manter o anonimato dos sujeitos da pesquisa nomeamos os três professores
identificando-os por: Prof. A, Prof. B, Prof. C.

PROF A - 48 anos de idade, sexo feminino, atua no magistério há 27 anos, possui Licenciatura em
Pedagogia há 10 anos.

PROF B - 58 anos de idade, sexo feminino atua no magistério há 32 anos. Possui formação em Pedagogia
e Licenciatura em Pedagogia há 10 anos.

PROF C - 48 anos de idade, sexo masculino atua no magistério há 26 anos. Possui formação em
Pedagogia e Licenciatura em Pedagogia há 10 anos.

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO

O estudo foi realizado na Escola Rural José Barbosa de Oliveira, localizada no povoado Tacapé do
município de Moita Bonita-SE, pertencendo à rede municipal de ensino. Esta escola atende atualmente a
um total de 61 alunos matriculados na pré-escola e nos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental, os
quais estão distribuídos nos turnos matutino e vespertino. É válido destacar que todos os alunos assistidos
provêm da própria localidade e que não há exigências quanto à efetivação de matrícula.

O estabelecimento de ensino foi construído no ano de 1977, sendo conveniado com o Ministério da
Educação e Cultura, Departamento de Ensino Fundamental, Secretaria da Educação e Cultura, Prefeitura
Municipal de Moita Bonita.

Quanto ao aspecto físico, o prédio escolar abrange uma área de 266 m², constituído por três salas de aula,
uma cantina com depósito para os alimentos e uma sala adjacente que serve de depósito para o material
de limpeza, uma secretaria que funciona simultaneamente como biblioteca e cinco banheiros. Ainda pode
ser observada uma área de 500m² destinados à prática esportiva e na parte restante há algumas árvores
frutíferas, perfazendo assim uma área total de 1922 m².

2. EDUCAÇÃO DO CAMPO

O quadro educacional no Brasil relativo à educação ofertada à população do campo vem a algum tempo
passando por mudanças significativas. Neste sentido, podemos perceber em vários canais de comunicação,
seja escrito, falado ou pela internet que há uma melhora da situação educativa nas áreas rurais de nosso
país, porém o processo ainda é lento.

Fazendo uma análise de estudos recentes, a exemplo de Neto (2008), constatamos que houve uma
evolução em relação à frequência e a conclusão dos ensinos fundamentais e médio entre os indivíduos que
residem no campo no período de 2002 a 2006. Em 2002 das crianças residente em áreas rurais que
tinham entre 7 e 14 anos 91,62% frequentavam a escola em todo o Brasil passando a uma taxa de
93,18% em 2006. Dentre os jovens com idade de 15 a 17 anos o percentual dos que frequentavam o
ensino médio em 2002 era de 18,5%, já em 2006 aumentaram para 28,29%. Entre os que concluíram o
ensino fundamental em 2002 com idade de 17 a 20 anos a porcentagem era de 31,47% e passou para
47,2% em 2006. Esses números mostram a melhoria no progresso escolar na área rural, apesar dos
índices ainda estarem fora dos valores esperados, o que pode ter acontecido em decorrência de as
políticas públicas relacionadas à Educação do Campo ainda estarem em processo de implantação.

Para entender a Educação do Campo na atualidade ressaltamos que o conceito é novo, pois somente há
pouco mais de dez anos é que se iniciou o debate sobre tal tema. Em síntese, Fernandes (2008, p. 28)
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afirma que a Educação do Campo deve ser “compreendida como um processo em construção que
contempla em sua lógica a política que pensa à educação como parte essencial para o desenvolvimento do
campo”. Em outras palavras este mesmo autor conceitua a educação do campo como “a política
educacional voltada para o desenvolvimento do território camponês como parte do campo brasileiro”
(FERNANDES, 2008, p. 30).

Diante desses aspectos vamos, a partir de agora, enfatizar a discussão sobre alguns pontos que
acreditamos serem relevantes em se tratando da Educação do Campo, como segue:

2.1. MOVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO NO CAMPO

Não se pode falar em Educação do Campo sem mencionar os movimentos sociais do campo, pois foi
justamente das “demandas dos movimentos camponeses na construção de uma política educacional para
os assentamentos da reforma agrária” (FERNANDES, 2008, p.28) que surgiram as primeiras ideias ligadas
à educação do campo, educação esta que vem, sendo “compreendida como um processo em construção
que contempla em sua lógica a política que pensa à educação como parte essencial para o
desenvolvimento do campo” (FERNANDES, 2008, p.28).

Em meio aos movimentos sociais que lutam por melhores condições de vida e por igualdade entre as
classes sociais, merece destaque um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, o MST
(Movimento dos Trabalhadores sem Terra) que tem como foco principal as questões do trabalhador do
campo, em especial a reforma agrária. Esta organização social tem seus objetivos ligados às
transformações sociais, principalmente as que envolvem a inclusão social, sendo que uma de suas maiores
lutas é pelo acesso a educação pública e de qualidade (RIBEIRO, 2012).

A proposta de educação feita pelos movimentos sociais é de uma educação que parta do contexto do
campo e contenha todos os seus valores. Nessa proposta a escola deve levar em consideração os
conhecimentos não científicos que os camponeses adquirem no dia a dia e no convívio com as outras
pessoas, já que não é somente na escola que se obtém o aprendizado. Como afirma Caldart:

As pessoas se educam nas ações que vai conformando o jeito de ser humano. As
ações produzem e são produzidas através das relações sociais: ou seja, elas
põem em movimentos um outro elemento pedagógico fundamental que é o
convívio entre as pessoas, a interação efetiva que se realiza entre elas, medidas
pelas ferramentas herdadas de quem já produziu outras ações antes (cultura)
(CALDART apud SILVA 2007, p. 26).

Concordando com a autora acima citada, Arroyo (1999, p. 22) declara que o movimento social no campo
vem representando “uma nova consciência dos direitos à terra, ao trabalho, à justiça, a igualdade, ao
conhecimento, à cultura, à saúde e à educação. O conjunto de lutas e ações que os homens e mulheres do
campo realizam, os riscos que assumem, mostram quanto se reconhecem sujeitos de direitos”. Por isso
devem estar em permanente busca por uma educação que continue vinculando educação com “luta, com
saúde, com reforma agrária, com cooperação, com cidadania, com esperança, com opinião, com justiça,
com as grandes questões humanas que vivem o homem do campo” (ARROYO, CALDART e MOLINA, 2008,
p. 51).

Enfatizamos que conseguir o objetivo de “ajudar na mobilização e organização dos camponeses em
movimentos sociais que fortalecem e identifiquem sua presença coletiva na sociedade e que sejam seu
espaço principal de educação para participação e para as lutas sociais necessárias” (CALDART, 2002, p.
29) é tarefa de todos aqueles que estão inseridos nesse processo educacional.

Entretanto, estudos apontam inúmeros problemas enfrentados pela Educação do Campo, tais como a falta
de escolas no campo; a falta de infraestrutura nos prédios, havendo também muitos docentes sem a
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qualificação necessária; a falta de uma política que valorize o magistério; a falta de apoio a ações que
busquem renovar a prática pedagógica; a existência de currículos desarticulados das questões e
necessidades do campo e dos interesses dos seus sujeitos (KOLLING, CERIOLI e CALDART, 2002).

Apesar das dificuldades estruturais e pedagógicas das escolas do campo, os sujeitos do campo continuam
fazendo educação, e assim dão uma grande lição ao pensamento pedagógico brasileiro, ao considerar em
seus processos educativos a dimensão social, política e cultural na formação humana. Arroyo (2008, p.13)
apresenta uma síntese a respeito da educação do campo ao afirmar que esta constitui “uma grande lição e
um grande desafio para o pensamento educacional: ao entender os processos educativos na diversidade
de dimensões que os constituem como processos sociais, políticos e culturais, formadores do ser humano
e da própria sociedade”.

2.2. PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Em meio às várias questões inseridas na sociedade moderna a educação se destaca como uma das mais
importantes ferramentas de transformação social de um povo. Tratando aqui, em especial, da Educação do
Campo norteamos esta parte de nossa pesquisa na realização de considerações acerca das propostas
pedagógicas que orientam a educação destinada ao camponês, as quais devem, segundo a Resolução
CNE/CEB 1, “respeitar as diferenças e o direito a igualdade”, além de contemplar “a diversidade do campo
em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia” (BRASIL,
2002, p. 1).

No cenário brasileiro a Educação do Campo merece uma atenção especial, haja vista a mesma pretender o
“pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 1996, p.8) Considerando sua especificidade no que se refere a lógica temporal e
espacialidade geográfica, a Educação do Campo precisa ser tratada de forma diferenciada da educação
ofertada à população urbana, já que apresenta características próprias. O que não vem acontecendo, pois
esta ainda é tida pelas instâncias governamentais como elemento secundário nas políticas públicas de
oferta de educação à população. Vale destacar a denúncia de Arroyo a respeito dessa desatenção na oferta
e atendimento às pessoas que vivem nas áreas rurais “para a escolinha rural qualquer coisa serve”
(ARROYO, 2008. p, 71).

Como resultado desse desprestígio da população ao direito básico à educação, no Brasil foi constituída
uma educação das áreas rurais com características urbanas, na qual, na maioria das vezes, o professor
não tem a formação específica e não conhece a realidade da população com a qual irá desenvolver seu
trabalho pedagógico. Esses fatos acabam fortalecendo o discurso de que o campo não serve para morar e
estudar. Em contra partida Kolling afirma que não se pode continuar fazendo com que os jovens sejam
forçados a viver no “círculo vicioso: sair do campo para continuar a estudar, e estudar para sair do
campo”. (KOLLING, 2002, p. 13). Por isso, a educação do campo tem um importante papel na busca de
novas ações pedagógicas que mostrem ao seu alunado outra visão sobre o campo: a visão de que é
possível viver, estudar e trabalhar dignamente no campo, criando possibilidades para vencer as
dificuldades.

Para atender as necessidades da Educação do Campo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDBN assegura em seu Art.28 que “na oferta da educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida
rural e de cada região” (BRASIL, 1996, p. 25).

Porém a necessidade do povo do campo enquanto educando vai, além de adaptações em escolas ou nos
conteúdos, ela gira em torno da busca por respeito à sua cultura, seu modo de viver e de se organizar.
Neste sentido, a educação formalizada nas instituições escolares pode e deve promover situações nas
quais o estudante campesino possa formar sua identidade de camponês e ao mesmo tempo ser capaz de
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compreender que é possível viver e estudar para continuar vivendo no e do campo, contudo sem deixar de
considerar os acontecimentos que ocorrem em outros lugares.

Nascimento (2004) alega ser preciso buscar uma educação com características voltadas para o campo
afixando novos conteúdos e metodologias pedagógicas diferenciadas, partindo dos anseios e da realidade
de cada localidade. Por isso é muito importante a participação de todos na construção dessa educação
formal que não descaracteriza o valor da educação não formal, pelo contrário é partindo dela que se
pretende enriquecer e expandir a primeira.

Segundo a visão da LDBN anuncia que “o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o
número de horas letivas previsto nesta lei”. (BRASIL, 1996, p.20). Dessa forma a vida do educando não
seria modificada pela ação da escola e os conhecimentos adquiridos por eles fora do ambiente escolar
seriam aprimorados e ampliados.

Portanto, para obter êxito na formação cidadã dos povos que vivem no e do campo através da educação
formalizada nas escolas torna-se indispensável uma mudança expressiva no modelo educativo atual
oferecido ao estudante campesino.

São muitas as questões pedagógicas a serem consideradas na Educação do Campo, porém muitos também
são os desafios a serem superados. E um dos principais é fazer uma Educação do Campo que seja capaz
de conduzir a uma reflexão sobre a realidade do campo e os direitos que os camponeses têm.

Os conteúdos das escolas devem ser trabalhados com a finalidade de desenvolver conceitos e valores que
humanizem a vida e a forma de produzir a vida camponesa, e de maneira que as aulas tornem-se
dinâmicas tornando-as mais eficientes para a vida dos camponeses. Outra questão relevante que circunda
a escola do campo é a implementação de um modelo de escola que traga em sua especificidade um novo
tratamento quanto ao conhecimento e a organização do trabalho pedagógico a ser desenvolvido. Neste
sentido, a realidade dos sujeitos se torna como deve ser, o princípio e o fim da prática pedagógica e que
poderá ser proporcionado em espaços e tempos distintos de aprendizagem porque de nada adianta ter
bons prédios, professores, transporte e merenda se mesmo assim os conteúdos e as práticas pedagógicas,
principalmente, não estiverem vinculados à realidade destes educandos.

Quanto à questão das práticas pedagógicas ressaltamos a importância da escola em ajudar na ”reflexão
coletiva sobre estes saberes, relacionando-os entre si e potencializando-os nos processos de socialização
do educandos, de construção de sua visão de mundo e de suas identidades” (CALDART, 1999, p. 47-48).

Os conteúdos incluídos no projeto de formação humana que deve nortear a proposta política pedagógica
de uma escola do campo devem contemplar informações e conhecimentos que visem a valorização da
realidade vivida pelos alunos através de situações e experiências educativas produzidas na própria
localidade onde a escola está inserida.

Contudo, consideramos que uma das mais importantes funções de uma escola do campo seja fazer uma
reflexão cuidadosa no tocante ao cotidiano da própria escola procurando principalmente enfatizar os
processos de socialização, de conservação e de criação da cultura campesina.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES

Quanto aos aspectos pedagógicos, no estudo aqui apresentado não foi possível vislumbrar a efetiva
realização da Educação do Campo na escola do Povoado Tacapé, pois as atividades docentes estão fora do
contexto que caracteriza esse tipo de educação.
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A metodologia utilizada é a tradicional onde são utilizados apenas quadro, giz e o livro didático para
realizar as explicações dadas pelo professor. Não existem na prática aulas mais interessantes que façam
com que a atenção dos alunos seja atraída pelos conteúdos, pois somente copiam, leem e respondem as
atividades. É importante destacar que quando o aluno tem dificuldade de entender o conteúdo do modo
como foi exposto, tal situação não é resolvida, já que não se busca recursos para ajudar o estudante a
superar aquele obstáculo e compreender o que ficou de difícil entendimento.

O material de apoio se resume ao giz, quadro, cartolina, material dourado que muito pouco é utilizado no
desenvolvimento das aulas.

O professor mostrou-se indiferente a linguagem trazida pelos alunos por não estimular sua cultura o que
poderia somar-se as experiências dos estudantes com o cientifico trabalhado na escola proporcionando aos
educandos a construção de uma rica bagagem de conhecimentos de forma sistematizada que valoriza a
vida da criança na escola e na comunidade em geral.

A real condição desta instituição escolar nos mostra ainda que a mesma funciona com classes
multisseriadas, nas quais as atividades curriculares são iguais para ambas turmas, e trabalhados no
sistema simplificado de copiar, ler e responder. Foi possível observar as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes devido a alguns alunos não copiarem nada em todo decorrer da aula deixando transparecer
que aquele tipo de aula, todos os dias, está desmotivando boa parte da turma.

3.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS

3.2.1 ENTREVISTAS COM OS PAIS

Os pais que formam a comunidade escolar tiveram grande importância na efetivação de nosso estudo, pois
suas opiniões nos levaram a entender melhor como ocorrem as práticas educativas na Escola Rural José
Barbosa de Oliveira.

Dentre as informações obtidas nas entrevistadas com os pais constatamos que estes têm entre 26 e 52
anos de idade. Além disso, verificamos que a maioria deles apresenta baixo nível de escolaridade, pois
aproximadamente 71% cursaram apenas as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental; 9%
estudaram até a 6ª série e os 20 % restante estão divididos entre a primeira e terceira série do
Fundamental.

Em relação aos conteúdos que são ensinados na escola pesquisada 24% dos entrevistados afirmaram que
o que se trabalha já é o suficiente, 19% respondeu que almejam conteúdos relacionados à religião, a
informática e a gramática. Enquanto que os demais 57% pautaram em suas respostas questões de
relacionamento entre o professor e os alunos e ao comportamento dos mesmos. Um fato interessante que
os pais destacaram durante as entrevistas, foram seus anseios referentes ao aprendizado de seus filhos no
que diz respeito a formação deles quanto aos seus valores e sua cultura, demonstrando que os pais não
estão preocupados somente com os conteúdos curriculares, mas sim com a formação social, ou seja, a
formação para a vida.

A realidade evidenciada durante os estudos nos mostra que os alunos gostam de participar das aulas, o
que pode ser comprovado pelo depoimento de um deles ao descrever a seguinte situação: “na escola
gosto mais de estudar, ler e escrever, mas gosto também de brincar”. Estes estudantes demonstram
entender o quanto é importante estudar, pois querem aprender e em sua maioria pretendem continuar
estudando até o atingir o nível superior, enfatizando seus anseios em relação aos estudos porque segundo
eles com um estudo mais avançado podem conseguir um bom emprego, visto que estudar enriquece os
conhecimentos, os quais são transformados em convicções, valores, comportamentos e ações dando
viabilidade para a construção do ser social, pois é uma soma de conteúdos e valores que amplia a
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formação do sujeito.

3.2.2 QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS

Estes alunos, em sua maioria, dizem entender a importância dos assuntos ensinados na escola para suas
vidas, além de afirmarem estar satisfeitos com o trabalho realizado pela equipe escolar. Afirmação esta
que se contradiz com outros de seus relatos nos quais eles reivindicam uma melhor forma de trabalhar os
conteúdos lecionados. Fato constatado através de suas falas quando um deles diz: “acho importante o que
a escola ensina para a vida, por isso gostaria de aprender a ler e a escrever”. O que nos leva a
compreender então, que a leitura e a escrita se constituem nos principais problemas a serem resolvidos na
escola pesquisada, pois em nosso entendimento a mesma não está garantindo o direito de aprender a
estes estudantes. Arroyo (2008) apresenta esta mesma concepção ao expor sua opinião quando diz que “a
escola foi feita para garantir direitos, porém ela, infelizmente, é peneiradora, e excludente dos direitos” (p.
74).

A realidade evidenciada durante os estudos nos mostra que os alunos gostam de participar das aulas, o
que pode ser comprovado pelo depoimento de um deles ao descrever a seguinte situação: “na escola
gosto mais de estudar, ler e escrever, mas gosto também de brincar”. Estes estudantes demonstram
entender o quanto é importante estudar, pois querem aprender e em sua maioria pretendem continuar
estudando até o atingir o nível superior, enfatizando seus anseios em relação aos estudos porque segundo
eles com um estudo mais avançado podem conseguir um bom emprego, visto que estudar enriquece os
conhecimentos, os quais são transformados em convicções, valores, comportamentos e ações dando
viabilidade para a construção do ser social, pois é uma soma de conteúdos e valores que amplia a
formação do sujeito.

3.2.3 QUESTIONÁRIOS DOS PROFESSORES

Quanto aos aspectos relacionados aos professores destacamos que eles têm entre 48 e 58 anos de idade.
Todos eles são licenciados em Pedagogia há pouco mais de dez anos, no entanto lecionam pelo menos há
27 anos, sendo que uma das educadoras trabalha nesta mesma escola desde o início de sua carreira como
professora. Um ponto importante a destacar em nossa análise é o fato de nenhum deles residirem na
comunidade em que a escola onde exercem suas funções docentes está localizada.

Outro ponto importante no debate sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola pesquisada é
bastante sério, pois quanto às adequações aos conteúdos curriculares e metodologias para assegurar que
os interesses dos alunos sejam atendidos todos os profissionais da educação que atuam nesta instituição
afirmam que não existem adequações dos conteúdos nem mesmo respeito pelo ciclo agrícola, o que é
garantido pela LDB em seu Art. 28, como segue: “Na oferta da educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida
rural e de cada região” (BRASIL, 1996, p. 25).

A partir dos dados colhidos algumas dificuldades evidenciadas nos chamaram a atenção, das quais
merecem destaque a precariedade da educação escolar, à reduzida participação dos gestores
educacionais, a insuficiência de materiais pedagógicos e também a inexistência de profissionais que
atendam às lacunas apresentadas pelos estudantes. Diante da realidade identificada após nossa análise,
nos foi possível fazer algumas relações entre os problemas enfrentados na comunidade na área da
educação. A questão principal notada está ligada, em geral, à formação docente para a realização de uma
educação que considere a cultura e os processos dos/as jovens e das crianças do campo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação vivenciada pela comunidade escolar participante da pesquisa aponta-nos para a necessidade de
novas formas de desenvolvimento do trabalho pedagógico que viabilize e proporcionem melhores
condições no âmbito educacional.

Diante dos resultados obtidos junto às observações e análises das entrevistas e questionários
relacionamos alguns pontos que devem, segundo nossa concepção, ser abordados. Em relação aos pais
destacamos uma grande preocupação relacionada às expectativas em relação ao futuro que seus filhos
podem ter através da educação formal. A escola é vista como possibilidade de acesso a melhores
condições de vida social e econômica.

Quanto aos professores as principais dificuldades notadas referem-se aos prováveis motivos para o não
desenvolvimento das aulas em conformidade com o que rege a Educação do Campo, situação
possivelmente explicada pelo fato de nenhum dos educadores entrevistados nunca terem realizado um
estudo mais aprofundado sobre a Educação do Campo ou mesmo não terem ainda ouvido falar sobre esta
em seus cursos de graduação, já que foram realizados há mais de dez anos, justamente quando começou
a surgir a ideia de Educação do Campo.

Como consequência surge a desmotivação dos alunos que são obrigados diariamente a participar de aulas
repetitivas na qual os conteúdos estão quase que totalmente desvinculados do seu cotidiano, de cultura
campesina. O estudo evidenciou ainda que o trabalho que os alunos realizam não atrapalha os estudos, o
trabalho é considerado parte integrante e constitutiva da própria vida campesina.

A realidade vislumbrada nesta escola não é diferente de outras escolas localizadas no meio rural da região
nem tampouco um caso isolado, pois de acordo com estudos já realizados a Educação do Campo ainda
precisa ser efetivada verdadeiramente em muitas unidades educativas em todo nosso país. Contudo,
sabemos que mesmo a passos curtos, a Educação do Campo vem conseguindo alguns avanços na pauta
da política pública educacional orientada aos povos do campo, devido principalmente à luta dos
movimentos sociais. Porém ainda nos falta um longo caminho para alcançar um patamar de nível
educacional mais elevado nas áreas rurais para com isso minimizar as desigualdades existentes no campo
brasileiro.
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