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RESUMO

Este trabalho teve o objetivo de estudar a problemática existente entre o campo e a cidade sob análise de
uma educação voltada para o campo. Ressaltou o papel do coordenador pedagógico no que concerne à
formação continuada dos professores do meio rural. Para melhor compreensão do assunto, realizou-se
uma breve análise a fim de demonstrar uma visão acerca da educação do campo que se tem como
também a que se pretende ter na nossa sociedade. Foram realizados levantamentos através de
entrevistas, documentos e observação e a análise qualitativa da pesquisa permitiu evidenciar que o
coordenador pedagógico do campo tem um maior desafio na formação dos docentes, exigindo um grande
conhecimento pedagógico, a fim de que se rompa com os paradigmas existentes na própria escola do
campo. Para a fundamentação desse artigo, foram consultados livros de autores que escrutinam o tema
em questão.
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ABSTRACT

This work aimed to study the existing problems between the countryside and the city under analysis of
field-oriented education. He stressed the role of the pedagogical coordinator with regard to continuing
training of teachers of rural areas. For better understanding of the subject, there was a brief analysis in
order to demonstrate a vision about the education field is also that if you want to have in our society.
Surveys were carried out through interviews, documents and observation and qualitative analysis of the
survey allowed evidence that the pedagogical coordinator of the field has a greater challenge in the
training of teachers, demanding a great pedagogical knowledge, in order to break with the existing
paradigms in the field school. For the reasons that article, were consulted the books of authors who
escrutinam the theme in question.
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Introdução

I. A educação enquanto direito

O homem ao longo do tempo foi adquirindo direitos e deveres mediante a uma lei maior reconhecida pela
sociedade. Nesse viés, é que se instituem no meio social os direitos primordiais de caráter sociais, tais
como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à
proteção à maternidade e a infância, à assistência aos desamparados. Enfim, são direitos que buscam
promover a qualidade de vida da população, quer seja na cidade ou no campo.

Assim, os direitos sociais têm como fundamento maior a discussão jurídica, política e econômica,
abrangendo a liberdade a igualdade dos indivíduos, como previsto em lei. Contudo, o que se percebe na
sociedade atual é que os direitos sociais são a todo instante violados por parte do Estado, como pelos seus
próprios membros. A educação, por exemplo, a qual deveria proporcionar um ensino de qualidade para
todos e ofertar a sociedade vagas na escola, como também o direito do ingresso, à permanência e ao
sucesso, mas na prática isso não é bem assim. A experiência tem demonstrado que há inúmeras crianças,
adolescentes e adultos que não possuem acesso a escola na própria cidade, e esse fato se agrava mais
quando se pensa nos sujeitos do campo.

O presente trabalho não pretende com este escrito esgotar o tema educação como direito, mas buscar
abrir um leque o qual permita discutir a educação de qualidade para o campo, estabelecida por meio de
políticas públicas específicas para o mesmo, a fim de proporcionar e valorizar o desenvolvimento e os
sujeitos do campo nas diversas áreas do conhecimento e do saber.

Pensar em direitos é pensar na efetividade, os quais os indivíduos lutam significamente a fim que sejam
cobradas as reivindicações necessárias ao Estado.

No caso específico, o direito à educação se situa no contexto das normas constitucionais conceituadoras
dos direitos, mediante a categoria dos direitos sociais. Por sua vez, os direitos sociais são apresentados
como avanço nas perspectivas individualistas do liberalismo, o qual pretende diminuir distorções no meio
social, buscando a melhoria das condições de vida dos indivíduos. Todavia, isso não acontece de fato na
prática social, onde há por sinal uma sociedade cada vez mais desigual, em que a elite, isto é, a minoria,
detentora do poder, enquanto que a maioria, isto é, a classe dominada, é excluída cada vez mais da
sociedade em questão e são alienados assim pela lógica capitalista.

No que se refere à educação brasileira nos termos da Constituição de 1988, no art. 205 diz que é direito
de todos, dever do Estado e da família. Deste modo, compreende-se que há de um lado o indivíduo
portador de direito à educação e, do outro, a obrigatoriedade do Estado de prestá-la.

Segunda a Emenda Constitucional 14/96, nos termos do art. 208 reafirma o dever do Estado com a
educação que será mediante a garantia de oferecer:

Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurando, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (...)
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos; acesso aos
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, adequada às
condições do educando; atendimento ao educando, no ensino fundamental, por
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde. (POMPEU, 2005, p.90-91).

Dessa maneira, caso não haja o oferecimento desses deveres pelo Estado, importa responsabilidade da
autoridade competente, sendo julgados governantes e/ou dirigentes pelos seus atos inconstitucionais
cometidos.
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Em suma, a educação todavia só poderá ser constituída como um direito de todos, se houver escolas para
todos, tanto no meio urbano como no meio rural. Contudo, se existe um direito público subjetivo à
educação, o qual permita aos indivíduos acionar os órgãos competentes da sociedade, esses têm por
direito de exigir do Estado o cumprimento da prestação educacional pelos poderes públicos.

I. A educação do campo também é desenvolvimento

A sociedade brasileira, no que concerne ao seu desenvolvimento histórico, possui características que a
torna peculiar mediante ao tema das relações existente entre educação da cidade e educação do campo.
Pertencente a um sistema capitalista, faz com que exista o dualismo entre cidade e campo, onde os
trabalhadores do campo são tidos como atrasados, ignorantes, resistentes aos avanços científicos e
tecnológicos, enquanto que os trabalhadores das cidades (profissionais qualificados para o trabalho)
utilizam-se das competências e habilidades para o desenvolvimento da cidade e do próprio mercado
capitalista, reforçando assim a lógica capitalista.

Nessa relação de urbanização, também se configura um dos problemas principais
no campo educacional, pois o desenvolvimento das políticas públicas de
desenvolvimento considerou a partir da lógica equivocada do crescente processo
de urbanização e da aposta no desaparecimento do campo, que a cidade seria o
ponto de referência para todas as ações sociais. Com isto, os sucessivos modelos
de desenvolvimento econômico de acumulação de capital, vão tomando como
referência que a cidade é superior ao campo. Ela é avançada, produtiva,
moderna. Contraditoriamente, tudo que está no campo é visto como lento,
improdutivo, atrasado, não moderno. (MEIRE, 2009, p.2).

A partir dessa lógica que está configurada o campo e a cidade trazem grandes conseqüências para o
desenvolvimento local do campo, partindo de que as próprias políticas públicas e investimentos são
destinados para os que vivem na cidade e não no campo. Por sua vez, o campo é somente intitulado como
desenvolvido quando produz a agricultura de caráter de exportação por meio da monocultura. Esse modo
de produção do mercado capitalista é tido como a melhor forma do campo se desenvolver e de ampliar o
desenvolvimento local.

Baseado na definição clássica de políticas públicas de Lowi apud Rezende (2004:13), o qual diz que é
“uma regra formulada por alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar,
alterar, regular, o comportamento individual ou coletivo através do uso de sanções positivas ou
negativas”. (Lowi apud Rezende, 2004, p.13). Deste modo, através dessa definição de políticas públicas
subtende-se que essas são regras criadas por autoridades governamentais cujo objetivo pode ser o
interesse individual e/ou coletivo.

A experiência demonstra que o papel do Estado tem sido atualmente na formulação, execução e avaliação
das políticas públicas, o de inventor, pois suas ações, através dos governantes têm sido direcionadas para
o desenvolvimento de ações mais urbanas e menos rurais. Todavia, quando essas ações são voltadas para
o meio rural, é por meio da agricultura extensiva e políticas compensatórias, que em grande parte, os
governantes são os próprios proprietários de terras voltados para a produção em alta escala e a mais valia
do capital. Deste modo, tais políticas públicas tende a beneficiar a classe dominante, prejudicando assim a
classe dominada, as quais são os trabalhadores do campo.

Na sociedade em questão, têm sido constantes as lutas e os movimentos sociais em prol do campo e pelo
campo. Essas reivindicações dos diferentes grupos sociais buscam conquistar direitos de participar,
através de seus representantes e dos próprios movimentos sociais, na formulação das políticas públicas.

Desse modo, o grande desafio que o campo deve superar não se resume apenas na falta de estrutura, de
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professores preparados, de transporte escolar de qualidade, de material didático-pedagógico, entre outros
problemas oriundos da educação. Assim, o maior desafio proposto pela educação do campo consiste na
mudança do modelo de educação existente no campo.

A prática cotidiana tem demonstrado que a escola do campo não prepara as crianças nem para o meio
urbano, nem se quer para o meio do campo. De fato, a única certeza que se tem é que o campo está
sendo bombardeado pelos ideais da lógica capitalista, no que se refere à subserviência e exploração dos
campesinatos.

No que concerne essa lógica capitalista, ela inculca nos trabalhadores do campo uma visão de campo
totalmente capitalista, onde se produz e se reproduz a agricultura baseada no uso intensivo de fertilizantes
químicos, de máquinas pesadas, agroexportadora, com grande quantidade de terra a disposição e
mão-de-obra especializada e não especializada, ou sem ter uma agricultura sustentável.

Para que haja melhorias significativas na vida dos trabalhadores do campo é necessário e urgente que se
faça uma Reforma Agrária, como também organizar outro modo de vida no campo, no qual as políticas
públicas são carros-chefe para superar estes desafios colocados pelas distintas realidades culturais
presentes nos distintos sujeitos camponeses, são significados sociais e culturais que fogem a lógica do
mercado liberal. De acordo com Derli Casali (2005) acerca da Reforma Agrária e das políticas públicas, o
mesmo relata que:

Esse caminho não é moderno, nem produz patrão e empregado, não trabalha
com máquinas pesadas, não compra muitas sementes, nem insumos, não
favorece a concentração da terra, não cria graves impactos ambientais, não cria
autonomia nas pessoas e nem ajuda desenvolver pesquisas nas pequenas
propriedades, enfim, gera apenas grandes negócios para grandes empresários da
terra. O capitalismo sabe que transformar o campo em outro espaço de
convivências humanas, de produção, de intercambio, de gestação de outros
sentimentos ambientais e reinvenção de outros valores, exige acabar com a
expropriação e exploração da natureza. Negar esse modelo significa negar o
agronegócio, os interesses das multinacionais, as políticas de preços, de
commodities da famigerada organização mundial do comércio. Significa mexer na
racionalidade puramente burguesa e esclerosada do capitalismo. (CASALI, 2005,
p. 1).

É preciso mudar a visão que se tem do campo como lugar de atraso. Na realidade, se pretende almejar o
desenvolvimento do campo com políticas públicas debatidas por todos os segmentos da sociedade e que
visem o desenvolvimento político, econômico, social, educacional, dentre outros, a fim de que se diminua
a distância entre a cidade e o campo, e que todos os sujeitos sejam iguais perante a lei de fato.

I. O Perfil do Pedagogo do Campo

No cotidiano do coordenador pedagógico, o ritmo frenético e a multiplicidade de tarefas desviam a ação do
seu eixo, desfocando a identidade do trabalho. Na prática mesmo, ideias como variedade da ação e
conflitos de gestão trazem ao aspecto da atuação e trabalho do coordenador pedagógico elementos de
distância entre o que se aceita como identidade e o que se faz de fato na operacionalização da função que
ficam quase contraditórias. Nesta realidade, há a compreensão de que as escolas são significativos
espelhos umas para as outras. Mesmo com as especificidades de cada uma e das áreas de atuação do
coordenador pedagógico, há uma feição comum: o coordenador pedagógico vive o conflito de gestão entre
o administrativo e o pedagógico, entre as tarefas da escola e as tarefas da secretaria da educação, entre
as demandas internas e as exigências externas, entre o projeto pedagógico da escola e o projeto
administrativo da gestão municipal. Essa é uma face comum nas escolas e na ação dos coordenadores.
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Uma situação que precisa ser refeita, ajustando novamente a ação para o que é pedagógico.

O ajuste para o pedagógico é proposto por Placco (2003) na forma de alguns elementos básicos
relacionado ao trato das ações do coordenador. Para esta, o eixo central deve ser o planejamento e a
organização da gestão pedagógica.

Com base em Matus (1991) a autora trabalha com quatro conceitos fundamentais na organização do
coordenador pedagógico: 1) IMPORTNCIA, 2) ROTINA – decorrentes de previsões e planejamento– 3)
URGÊNCIA E 4) PAUSAS – decorrentes das necessidades emergentes do cotidiano. Respectivamente
significam: 1) Ações previstas no Projeto Pedagógico/Metas capazes de mudar a situação; 2) Ações para o
funcionamento do cotidiano, decisão-ação, procedimentos e recursos do trabalho; 3) Ações que se
direcionam para resolver problemas-situações não previstos e 4) Ações destinadas ao atendimento das
necessidades dos indivíduos gestores.

O trabalho do coordenador pedagógico deve, então, estar realinhado a essas ações, no

enfrentamento da multiplicidade de tarefas que o cotidiano lhe demanda, e na perspectiva de

amenizar as situações de urgências, que, segundo as reflexões dos coordenadores em formação, estão
relacionadas às demandas externas apresentadas à escola a partir das equipes de gestão da secretaria
municipal. Para isso, segundo Placco (2003), deve-se primar a busca de ter um plano de ação onde o lugar
das urgências sejam melhor administrado, e estas sejam transformadas em rotinas, mantendo o rumo do
trabalho nas ações de importância. O foco do trabalho e da atuação do coordenador pedagógico deve
então ser organizado em elementos funcionais que lhe são próprios, e com ele estabelecer limites para as
urgências e as multiplicidades do cotidiano.

Existe uma diretiva muito clara para a ação dos coordenadores pedagógicos em relação ao exposto acima.
O seu objeto de trabalho é essencialmente o professor, da mesma forma que o objeto principal da ação do
professor é o aluno. Com esta diretriz todas as demais ações podem ser ajustadas. Isso ajuda a que o
coordenador possa estabelecer o que é de sua atribuição ou não no corpo complexo que é o núcleo gestor
das escolas. A transferência de responsabilidade de um sujeito e outro da gestão escolar é sempre uma
prática recorrente. Portanto, deve-se ser capaz de dizer não, sem perder a articulação necessária entre os
membros que compõe a gestão da escola.

Tomando a referência do trabalho com o professor, o que se indica como grandes linhas para o trabalho do
coordenador pedagógico são: FORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, ORIENTAÇÃO CURRICULAR
E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E RESULTADOS. Essas quatro grandes áreas devem reunir o conjunto
da atuação do coordenador pedagógico escolar, com grande acentuação no que Bruno (2000) e Batista
(2001) chamam de papel principal no trabalho do coordenador, a formação dos professores na escola.
Acrescente se que, aliado a isso, o acompanhamento dos professores é tarefa fundamental. Faz um par
promissor com a formação.

O plano de ação da coordenação pedagógica na escola é sugerido contemplando prioritariamente a
formação dos professores e o acompanhamento, e por complemento cuidando do currículo e da avaliação.

Tratando-se da formação, é imprescindível acentuar que o espaço ideal é a escola. O coordenador
pedagógico pode e deve, sob a criação de práticas de organização e gestão interna, privilegiar a existência
de condições de formação dentro da unidade escolar por meio de muitos formatos e alternativas a título de
co-responsabilidade com a formação oferecida de modo amplo pelo órgão educacional municipal.

O aspecto do acompanhamento pedagógico também pode encontrar muitos espaços e

modos de acontecer. É promissor não encarar o acompanhamento como estar monitorando

os docentes. O acompanhamento se dá muito mais nos processos reflexão e análise coletiva
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das necessidades cotidianas da escola e na elaboração conjunta das ações. Deve ser acima de tudo espaço
de desenvolvimento das habilidades pessoais e profissionais.

No entanto, o acompanhamento pedagógico dos professores deve por em evidência a autoridade do
coordenador pedagógico, que de forma amigável, porém intensa, tem a obrigação de intervir, de ter
coragem de promover um frente-a-frente com os professores para observar e orientar nas dificuldades e
falhas docentes.

No plano da orientação curricular e da avaliação, o trabalho do coordenador prescinde de escolhas. A
distribuição do tempo, dos espaços, dos recursos nas escolas, as cargas horárias, do trabalho do
professor, são elementos que se encontram sempre com exigências da legislação em contraposição ao que
se pensa na prática que deve ser ensinado. Isso gera constantes conflitos.

Portanto, a orientação curricular é uma questão clara de decisão sobre o que se optar como currículo.
Como diz Vasconcelos (2009, p. 132), “a prática educativa dependerá, em grande medida, da concepção
de currículo que se tem”. Isso significa que no seu trabalho de orientação, o coordenador pedagógico deve
ter atenção à intencionalidade educativa do currículo de sua escola, e, assim, fazer a opção por um
horizonte formativo. O aspecto da avaliação segue o mesmo raciocínio.

A coordenação pode ser uma coordenação de controle ou uma coordenação de transformação. A avaliação
feita pelo coordenador pode assim ser apenas para controlar o funcionamento da escola e não para
transformá-la, que é de fato essência da identidade do coordenador pedagógico. Vai depender do objetivo
e da concepção de avaliação que se tem. Cuidar da avaliação sugere também utilizá-la para mensurar o
alcance do sentido da escola e do projeto coletivo, para compreender se ele apresenta o que se pode aqui
chamar de fecundidade. Para ter essa perspectiva o coordenador deve lançar mão de diferentes
instrumentos para avaliar diferentes níveis e ações, como um acompanhamento crítico e um olhar atento
para os sinais presentes.

Nestas grandes áreas a ação do coordenador pedagógico deve ser capaz de dar maior

espaço às ações do projeto pedagógico e às rotinas planejadas e menos atenção às urgências,

transformando-as em ações incorporadas ao cotidiano pedagógico (PLACCO, 2003).

Por fim, no trabalho o coordenador pedagógico deve cuidar de si também. São necessárias pausas para se
fortalecer e abastecer as carências pessoais e profissionais atropeladas pela correria do dia-a-dia e pelas
situações de multiplicidade de tarefas que este profissional assume na escola.

A constituição da identidade para o coordenador pedagógico parece estar vinculada à sua atividade
cotidiana, no seu trabalho. A separação dessas categorias apresenta-se como algo que não se propõe aqui
fazer, mas solidificá-las pela ação.

No entanto, para que isso aconteça num processo saudável faz-se necessário que as instituições
possibilitem a tais profissionais oportunidades permanentes de formação dos fundamentos de sua prática e
de reflexão sobre ela.

A identidade do coordenador na escola, por meio de experiências de formação e de reflexão deverá
constituir mais lucidamente o que vem a ser seu trabalho, suas funções específicas, distinguindo-a da
multiplicidade que acompanha as experiências vigentes.

O profissional de suporte pedagógico reeditado no coordenador pedagógico escolar no âmbito das escolas
públicas municipais procura nos dias atuais sedimentar-se em seu campo de atuação e valorizar-se como
profissional do magistério, antes de tudo, e como trabalhador da educação, com dignas condições de
trabalho e com clareza de suas tarefas dentro da educação básica.
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I. Que Educação do Campo Temos Que Tipo de Formação Continuada para Docente
Queremos

O Censo Demográfico 2000 identifica que cerca de um quinto da população brasileira encontra-se na zona
rural, apesar da intensa urbanização do país nas últimas décadas. Embora haja essa distinção entre o
meio rural e o urbano em termo de urbanização, compreende-se historicamente que é somente a partir
das primeiras décadas do século XX que a escola do campo surge no país.

O surgimento tardio da escola no campo faz com que não existam grandes investimentos especiais em:
“formulação de diretrizes políticas e pedagógicas específicas que regulamentassem com a escola deveria
funcionar e organizar (...), dotação financeira que possibilitasse a institucionalização e manutenção de
uma escola em todos os níveis com qualidade (REFERÊNCIAS PARA UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO, 2004, p.
7).

Através do citado pode-se averiguar que infelizmente o campo não foi constituído como um espaço
prioritário para ação institucionalizada do Estado para fim de diferentes políticas públicas e sociais. A
educação do campo que temos não leva em conta a realidade socioambiental, apenas resume-se em
políticas compensatórias, programas e projetos emergenciais, as quais negam o campo como espaço de
vida e de constituição de sujeitos cidadãos.

Como já foi citado anteriormente, o campo é visto como espaço de desenvolvimento quando há a
agricultura de caráter exportador (monocultura) a qual é estabelecida pelos ideais do mercado capitalista.
Por sua vez, o campo é rotulado como um lugar de atraso, de culturas arcaicas discriminadas pela
sociedade, como também se intitula o campo como sendo inferior a cidade.

Quando à educação, os problemas do campo se agravam mais ainda: pois há muitas crianças, jovens e
adultos sem possuírem uma alfabetização de qualidade; enorme quantidade de crianças, jovens e adultos
fora da escola, os quais estão concentrados, segundo o IBGE 1996, nos bolsões de pobreza existentes nas
periferias urbanas e nas áreas rurais; diminuição das escolas do campo; estimulação através de políticas
para os sujeitos do campo estudarem na cidade; salários baixíssimos para os docentes do campo;
precariedade na estrutura física e pedagógica das escolas; está alheia a um projeto de desenvolvimento;
currículo e calendário escolar alheios à realidade do campo, dentre outros.

É essa educação do campo que temos, mas a que queremos está bem longe desses ideais estabelecidos
pelo sistema capitalista.

V. Que Educação do Campo Queremos

A educação do campo que queremos fere com os princípios estabelecidos pela lógica capitalista. Ela vai
além, e luta pela emancipação dos trabalhadores do campo como sujeitos capazes de lhe dar com
tecnologia apropriada à área específica em que vive.

A educação do campo que almejamos está centrada aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e
econômico dos sujeitos que residem e trabalham no campo, atendendo assim às suas diferenças históricas
e culturais.

Para que isso ocorra, não basta apenas construir escolas do campo, mas é necessário que haja um projeto
político-pedagógico ligado às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura dos trabalhadores e
trabalhadoras do campo.

Desta maneira, é necessário e urgente que exista de fato políticas públicas voltadas para o campo a fim de
que promova seu desenvolvimento, identificando assim que a cidade não pode viver sem o campo ou
vice-versa.

Luta-se também por uma Reforma Agrária massiva no Brasil, a qual permitirá grandes transformações na
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lógica atual de desenvolvimento nacional. Também é no âmbito educacional que se procura desenvolver
um projeto que permita ajudar o campo na modernização da agricultura brasileira, de acordo com novos
parâmetros.

Para que isso aconteça, é imprescindível que exista uma educação do campo e para o campo, a qual leve
em conta a tendência de superação da dicotomia rural-urbana, para que de fato todos os indivíduos sejam
iguais perante a lei nesses aspectos abordados no presente trabalho.

Conclusão

Diante do exposto conclui-se que assim como os movimentos sociais lutam por uma educação do campo,
todos os sujeitos devem seguir esse ideal que é estabelecido por uma educação de qualidade. Percebe-se
ainda que as políticas públicas destinadas ao campo sejam imprescindíveis para o desenvolvimento tanto
do espaço rural como dos próprios sujeitos campesinatos.

Por sua vez, o que se percebe a sociedade capitalista que nos cerca não respeita os indivíduos e busca
apenas o interesse pessoal e não coletivo. A prática tem demonstrado que o poder do capital infelizmente
impôs para aqueles moradores da zona rural um novo estilo de vida, o qual não respeita a cultura e a
forma de viver de cada um.

Todavia, a educação do campo que queremos, vem para romper com essa lógica capitalista e busca a
emancipação do povo do campo. Ela deve está vinculada ao trabalho e a cultura dos trabalhadores e
trabalhadores do campo, como também deve possuir caráter de participação coletiva, mediada por um
projeto político pedagógico no âmbito educacional.

Dessa maneira, afirmamos que o campo está preparado para as novas políticas públicas de educação, e as
quais só terão sentidos se estiverem raizadas na dinâmica humana, cultural vivenciada no campo. É nesse
contexto que as garantias dos direitos por uma educação do campo e para o campo só serão alcançadas
de fato por meio de políticas públicas específicas para o campo. Assim, todos os sujeitos têm direito à
educação de qualidade, quer seja no campo ou na cidade.

Em suma, a educação do campo que temos é extremamente perversa aos valores culturais dos sujeitos do
campo. Todavia, a educação do campo que queremos é emancipatória a qual valoriza os trabalhadores e
trabalhadoras do campo, dotando-os de conhecimentos e saberes necessários para sua prática cotidiana
no campo.

Enfim, a educação do campo que queremos viabiliza um compromisso em que reconhecem os sujeitos,
recuperando a sua identidade como trabalhadores do campo.
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