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RESUMO

O artigo discute os conceitos fundamentais de campo, campesinato e camponês como prerrogativa para
entender o processo ontológico e histórico que caracteriza a Educação do Campo.Constitui resultado de
uma abordagem empírica e bibliográfica com princípios etnometodológico e interacionista simbólico, pois
concebe a prática etnopedagógica como (re) construção de saberes e fazeres das relações entre sujeitos
na sociedade. Analisa as perspectivas contrahegemônica da Educação do campo em razão das práticas
pedagógicas que priorizam a urbanidade como valor agregado à condição de desenvolvimento capitalista
dos sujeitos e das sociedades. Para tanto, apresenta as relevâncias das políticas públicas que focam a
problemática em questão no ínterim do texto das Diretrizes Curriculares Operacionais para a Educação do
Campo.
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ABSTRACT

The article discusses the fundamental concepts of the field, peasant and peasantry as a prerogative to
understand the ontological and historical process that characterizes Rural Education.Constitui result of an
empirical approach to literature and symbolic interactionist and ethnomethodological principles as
conceived practice etnopedagógica as (re) construction of knowledge and practice of relations between
individuals in society. Analyzes outlook counter-hegemonic Education of field because of pedagogical
practices that emphasize urbanity as an added value to the condition of capitalist development in the
subject and societies. It presents the relevance of public policies that focus on the issue in question in the
provisional text of the Operational Curriculum Guidelines for Field Education.
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INTRODUÇÃO

A abordagem sobreos aspectos teóricos e metodológicos da educação do/no campo fundamenta-se em
análises conceituais da categoria campo, campesinato e camponês na intenção de perceber a composição
desses termos do ponto de vista ontológico e histórico, possibilitando verificar a essencialidade dos
sujeitos arrolados com o espaço territorializado na construção de identidades.Para os aspectos históricos
observam-se os movimentos sociais do campo, intencionados em reivindicar direitos e(re) construir
realidades de entendimento da essencialidade de atoresativos e participativos.

Nessa circunstância, o lugar designado como rural é considerado como involutivo para o capitalismo global
por que promove o desenvolvimento tecnológico como forma de passagem de um estágio inferior para o
superior, o campo vivencia a inferioridade. Nota-se que a Educação do Campo surge nesse interim de
reconhecimento como prioridade para a desconstrução hegemônica. A dicotomia campo/cidade perpassa
pela percepção de práticas, inclusive pedagógicas, com valores agregados à condição de urbanidade. Tais
valores são condicionados no ato de ensinar a iniciar pelo processo de alfabetização até a Educação
Básica, que institui valores ligados às condições do sistema capitalista noviéis da fama e do sucesso
profissional.

As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo serão analisadas como intencionalidade legítima das
reivindicações de sujeitos envolvidos pela capacidade de mobilização e também proposta de
operacionalizar as ações pedagógicas no contexto escolar. Dessa forma torna-se pertinente nessa questão,
relatar até que ponto há relevância no texto constitucional e as políticas locais. As inquietações que
levaram a construção dessa abordagem são resultados de vivências acadêmicas na pesquisa bibliográfica e
empírica, bem como em situações que envolvem a docência em princípios etnometodológico e
interacionista simbólico em discussão, com temas referente a Educação do Campo, Pluralidades Culturais e
Etnicidade.

METODOLOGIA

A construção dessa abordagem é resultado de conhecimentos experienciados nessa temática em
investigações empíricas logo bibliográfgicas, incluindo interesse e militância por esse campo de
conhecimento e atuação em atividades acadêmicas ligadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão; participação
em Conferência Municipal sobre Educação do Campo, bem como eventos diversos relacionados ao tema. A
abordagem aqui apresentada é um desenho teórico com princípios etnometodológicos e interacionistas
simbólico concebido além da pesquisa, também em prática etnopedagógica com alunos do curso de
pedagogia, em componente curricular Educação do Campo em pauta. As visitas em investigações in
locotornam-se, nessa perspectiva, fundamentais para ampliação de conhecimentos sobre a realidade
estudadae foco de descoberta de acontecimentos vivenciais dos sujeitos no meio rural.

Assim, os princípios etnometodológicos representam a adoção de posturas diferenciadas sobre o objeto de
conhecimento de forma a considerar as vozes dos atores como protagonistas de conhecimento empírico e
como talrelevante para a construção teórica, metodológica e conceitual desse tema.

O conhecimento sobre realidades em contextos multiculturais, onde a diversidade de saberes e fazeres
ganham relevâncias para o entendimento das simbologias identitárias de indivíduosem contextos de
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origem,é construído com participação, engajamento entre sujeitos pesquisadores e pesquisados. Nessa
perspectiva de abordagem qualitativa a objetividade é comprovadenteestabelecida na postura ética, no
compromisso e responsabilidade social com o saber científico.

ANÁLISE CONTEXTUAL DA CATEGORIA CAMPO E CAMPONÊS

A análise da categoria campo é desenvolvida, nessa perspectiva, a partir da percepção categórica da
condição do camponês que constrói a identidade pelas vias da subalternidade imposta pelo sistema
capitalista. Então, o campo é visualizado através de simbologias identitárias no camponês, tendo em sua
designação aspectos relacionados a grupos econômicos de classe social.

O camponêscomo grupo socialse denomina, historicamente, a partir do reconhecimento em concepções
existências ligadas à luta por melhorias individuais e coletivas.A historiografia do termo é discutida em
(ANDRADE 1986, pg.5/6) como percepção existencial generalizada, entretanto, se corporifica nas vias
locais em composições associativistas em favor de reivindicações por direitos, categorizando o sentido dos
termos: campo, camponês e campesinato.Para o autor:

O termo camponês, geralmente usado na Europa e no Oriente para indicar a
grande comunidade de habitantes do campo que se dedica à exploração agrícola,
visando precipuamente o auto-abastecimento, não era usado no Brasil para
indicar os nossos trabalhadores rurais, até os meados do século XX, quando estes
se organizaram associações e passaram a reivindicar seus direitos frente aos
grandes e médios proprietários.

A relevância da categoria campo, em debate,éconsiderada teoricamente em consequência de lutas sociais
de sujeitos e coletivos contra os imperativos hegemônicos do sistema. Na atualidade,as formas de
reivindicações suprimidas pela crise da identidade mobilizadora não invalida a existência desse grupo, o
que pode representar a configuração de movimentos atualizados na dinâmica contemporânea. No entanto
o reconhecimento categórico é visualizadoempiricamente como valorativo e condicionante de
superior/inferior nas formas dicotômicas comuns: cidade/campo.

O impacto consequente dos imperativos hegemônicos em sujeitos e sociedades tema referência da
desapropriação dos meios de produção, as relações de trabalho, o assalariamento e todas as maneiras de
marginalizar, pauperizarpelas vias lógicas condicionantes do neoliberalismo globalizado. Os citadinos e os
camponeses não estão livres do processo de expoliação capitalista.

Em referência ao espaço geosocial denominado campo, podemos considerar em Fernandes (et al., 2004,
p. 137) referencia de “[...] lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de
terra. O campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas [...]”. É possível vivenciar a
simbologia do lugar nas indiossicrasias da cultura local, porém, com a configuração do processo
hegemônicoem dominantes e dominados, caracterizando as condições existênciais de classe, escolaridade
dos agentes do campo que vivem em aldeias indígenas, quilombolas e agrovilas, como trabalhadores
agropecuários. No entanto, o condicionamento societal não impede o surgimento da ressonância de
minoritários ativistas da realidade, que se faz em discurso ligado à participação em políticas de
mobilização e de impacto;conseguem polarizar estrutura contrária ao sistema,na tentativa de conquistar
os direitos sociais historicamente renegados. A subjetividade coletivizada por esse sentimento
conscientizador de direitos sociais, faz parte da construção ontológica dos sujeitos que utilizam de
elementos centrais para a formação da identidade e como tal do processo de identificação, são eles:
índios, negros, campesinos e outros.

Dessa maneira a afirmação ontológica aqui retratada como construção identitária, faz parte de um
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discurso associado a pertencimento que se constata em linguagens de sujeitos representados: eu sou
índio; eu sou negro; eu sou do campo e outros. Tais expressões temimportância no reconhecimento dos
atores em luta por direitos sociais e consequentemente para a construção de políticas públicas afirmativas
que visam reconduzir a sociedade e a formação humana pelas vias da diversidade e como tal, da
multiculturalidade.

O contexto referenciado como campo é arepresentação de um lugar com saberes materiais ligados a
objetos comuns como: terra, árvores, casas dissociadas, horizonteslongínquos privilegiados onde não se
vê muitas pessoas e nem urbanidade, mas paisagens naturais embora antrópicas. Esse paisagismo
contempla o processo educacional em escolas do campo com saberes imateriais e populares idealizados
para Antônio e Lucini (2007, pg. 181) como “possibilidade de pensar a educação a partir das classes
trabalhadoras, sob o princípio de uma educação que liberta e conceba a vida humana para além das
desigualdades, por meio de um processo dialógico [...] Esses princípios, ainda precisam ser explorados do
ponto de vista da ação política e pedagógica que (re) constrói a identificação do camponês como ator que
luta pelos seus direitos no campo.

Cumpre sublinhar que identidade e territorialidadede são elementos categóricos, representativos e
agregadores de referencias para entender os atores campesinos, pois o processo de construção da
identidificaçãodo camponês está imbricado com o espaço geosocial denominado campo, cenário de
pertencimento, de moradia, que protagoniza lutas e movimentos sociais. Então territorialidade e
identidade existem em relação de dialogicidade, que (RODRIGUES, 2012, P. 03) destaca como:

A relação entre identidade e território apresenta-se como construção dialógica,
sendo território o campo que revela identidades múltiplas e a identidade um
sentimento reconstruído e redefinido a partir do meio multirreferencial de
aprendizagens cognitivas. Identidade e território são elementos indissociáveis,
quando é possível construir relações de afetividade e aprendizagens na base
socioespacial.

A multireferencialidade dos sujeitos consiste em aprendizagens cognitivas a partirde saberes próprios,
culturais ou indiossicráticos que surgem relacionadosa processos historiográficos, protagonizados por
sujeitos coletivizados e resistentes a lógica sistêmica que espolia, minimiza e subalterniza. A Educação do
Campo traduzida nas ações educativas no contexto multireferencial, prioriza uma visão ligada a etnicidade
como valor agregado às condições de identificação e subjetivação. Dessa maneira, a prática pedagógica de
reconstrução permite o olhar de si e consequentemente para o outro no processo de reconhecimento e
apoderamento de valores coletivos.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Diantedas açõescontrahegemônica,a Educação do campoapresentacomo realidade de referencia por que
associada à valorização da humanidade do sujeito cognitivo, recoloca-o no plano de concepções em que
toca o processo de aprendizagem que independe do seu lugar, sua classe e seu gênero. Trata-se de
entender que a não aprendizagem e com ela a incapacidade de desenvolvimento da cognição são questões
que envolvem as relações políticas, econômicas, culturais dos indíviduos em seu meio. A consideração
apresentada fundamentaa compreensão das reais possibilidades de aprendizagem e ao mesmo temponão
valida a justificativa de ausências do Estado nas políticas públicas para a Educação no Campo associadaa
incapacidade de aprender entre os sujeitos territorializados no contexto multiferencial. A educação no meio
rural, como política é para (ANTÔNIO E LUCINI, 2007, pg. 179) a possibilidade de pensar a emancipação
das classes subalternas. Assim, consideram os autores:
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A apropriação da discussão da problemática da educação rural, na perpectiva dos
sujeitos que nela atuam e sofrem as ausênciasde políticas que a contemplam,
dar-se-á no bojo do movimento de educação popular, que compreendemos com
Peludo (2001, p, 82) ‘ como uma prática educativa que se propõe a ser
diferenciada , isto é, compromissada com os interesses e a emancipação das
classes subalternas.

A relevância da educação popular na intensificação de práticas pedagógicas que priorizam o sujeito em seu
lugar de origem, proporcionam valores positivos contrários ao sistema capitalista que inferioriza as
relações construídas entre cidade e campo, como superior e inferior.

No entanto, a realidadeque representaas ações doEstado e por sua vez de instituições escolares,
associama ação de educar em valores que priorizam a urbanidade como preceitos agregadores da
condição de desenvolvimento capitalista dos sujeitos e das sociedades. Para essas
instâncias,historicamente perpetuou a realidade da ruralidade distante dos investimentos em educação.
Assim, (CAVALCANTE, 2010, P. 554) em pesquisas sobre o tema em debate, considera a inoperância das
políticas públicas, que se mantém ausentenos investimentosem infraestrutura, formação docente,
merenda escolar, acessibilidade para as escolas do campo consideradas, para a autora, “o lugar que se
pretendia dizer que estuda”, pois:

De fato, pouco de escolas poderíamos encontrar noscontextos dilapidados
espalhados pelo interior do Brasil; escolas sem qualquer condição de abrigar suas
crianças para um mínimo de ambiente qualitativo de aprendizagem. Aprende-se
por conviver com o outro (essa riqueza que a relação com o outro nos
proporciona), mas não por haver no contexto institucional, o primordial e
necessário aparato qua as escolas exigem para que o “ambiente educativo” (onde
o saber elaborado ganha cenário para instalar-se como propriedade e função
social da escola) esteja disponível aos seus educandos e educadores.

O aprendizado é inerente a condição humanaem cognição fisiologicamente condicionada, produzida em
meio propício, pois para Barbosa (1994, p. 70) “ a aprendizagem depende das conexões estímulo resposta
e resultante de um condicionamento progressivo”. Assim, os impecílios existentes na explicaçãodas
adversidades no processo de ensinagem de crianças, são atribuídasao indíviduocomo alguém que não
aprende e pouco coletivizadas, no senso comum, em explicações alocadasnas omissões políticas e sociais.
Para Azenha (2006, p. 110) “ o conhecimento do processo de aprendizagem indica com clareza que a
menor oportunidade de acesso e interação com a linguagem escrita é o que explica a dificuldade de
aprender” dai se retira que acesso e oportunidade não constituem aspectos da cognição e sim da política
social.

Em vivências acadêmicas[3]no campo de observação, foi indagadopara uma professora que atua em
Escola do Campo no município de Glória – Ba, sobre o processo de aprendizagem de crianças e
adolescentes inseridas na Educação do Campo, a mesma respondeu:

Vejo o processo de aprendizagem da Educação do campo como algo
descontextualizado. Os conteúdos abordados não dispertam o interesse do
alunado, uma vez que não trazem respostas diretas às suas necessidades. Dentro
do contexto que atuo, cuja prioridade é, para os educandos constituir famílias
cedo e trabalhar com a lavoura de melacias, ler e escrever não é considerado
instrumento essencial, já que os mesmos obtem os recursos financeiros
necessários advindos de sua “profissão”, relegando a escola a segundo plano em
suas vidas, tanto que muitos abandonam os estudos.
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A professora expõemrelatos que retratama descontextualização de conteúdos abordados, a ausência de
interesse dos alunos pelo aprendizado,as perspectivas das crianças do campo na escola que não desperta
atração e a problemática da evasão escolar. Nota-se no depoimento o retrato da realidade como ela
apresenta. De forma manifesto a professora desenha as condições da Educação do Campo e apresenta
pistas significativas para as mudanças na construção da realidade.

As conquistas foram evidentesna realidade da Educação no Campo, entretando, há muito a se fazer. As
Diretrizes Operacionais para a Educação no Campo, constitui representação de lutas por direitos nesse
aspecto. Tais normatizações são pensadas com a finalidade de operacionalizar políticas públicas em ações
educativas do/no Campo.

[3]Atividade de campo realizada com alunos do curso de Pedagogia – UNEB/Campus VIII à uma Escola do
Campo.

DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NO CAMPO: UMA HISTÓRIA DE
CONQUISTAS POR DIREITOS SOCIAIS

Ao analisar o contexto da Educação do Campo, podemos observar a disparidade existente entre as
Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo e a realidade vivenciada por
educandos e profissionais da educação. Os desafios a serem superados são inúmeros: melhorias na
infraestrutura das escolas para atender as demandas específicas de alunos,formação continuada com
educadores do Campo, superação do processo de defasagem idade/série e formação de leitores. Conforme
o artigo 2º das Diretrizes, a Escola do Campo tem suas particularidades que caracteriza um processo
identitário, pois definida:

[...]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.

A construção da identidade do camponês ancorada na temporalidade e nossaberes próprios poderiam ser
mediatizadas na práticaetnopedagógica de educadores do Campo, considerando a essencialidade desse
processo na formação de atores protagonistas da história de suas vidas.Para tanto, os saberes empíricos
dos estudantes em Escolas do Campo podem subsidiar os professores no processo de
ensino-aprendizagem, facilitando a (re)construção de novos conhecimentos. É possível visualizar na
realidade, quea contextualização de conteúdos trabalhados em sala de aula é deficitária, dificultando assim
o processo de ensinar e aprender.

A Educação do Campoé diferente da Educação da Cidade porque deveconsideraro multiculturalismo e os
saberes próprios de cada contexto sócio-histórico. De acordo com as Diretrizes Operacionais, tanto a
educação escolar urbana quanto a do campo são iguais no direito ao acesso à Educação Básica de
qualidade, sem nenhuma forma de protecionismo ou favoritismo, é o queconsidera o texto da lei no Art.
3º: “como magnitude da importância da educação escolar [...] deverá garantir a universalização do acesso
da população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico”.

O discurso da lei sobre a profissionalização técnica não atende as condições da realidade do contexto, pois
a tecnicidade do conhecimento está alocada a inserção em diferentes ramos industriais. Seria necessário
especificar que formação técnica atenderia as demandas dos camponeses.
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Amelhoria da educação escolar é condição necessária para o desenvolvimento de uma nação
comprometida com o avanço da qualidade de vida do seu povo, possibilitando, de forma responsável, a
participação da sociedade na elaboração de políticas públicas. Durante muito tempo o povo do Campo não
teve suas necessidades educacionais atendidas e paulatinamente vem conquistando suas reivindicações,
sobretudo através das organizações sociais que representam o Camponês. A partir das circustâncias
histórias de negação, os Estudantes do Campo encontram-se em desvantagem em relação aos estudantes
da cidade, sobretudo pelo processo educativo excludente que vivenciam na Educação Básica. As escolas
localizadas no perímetro rural não tem incentivos e isso resulta na baixa qualidade do processo educativo,
contrariando, as orientações das Diretrizes Operacionais no Art. 4º quando cita o projeto institucional das
escolas do campo como:

expressão do trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a
universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num
espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos
direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento
social, economicamente justo e ecologicamente sustentável.

As intenções das Diretrizes Operacionais, quando mencionam a perspectiva de trabalho associado a
construção do conhecimento, direciona as formas de fazer escolarização com profissionalização. A
educação atrelada à concepçãode trabalho, correspondea lógica dos condicionantes capitalistas, pois
contribuem para a formação de classes: dominantes e dominados. Os primeiros têm na sua composição os
financeiramente incluídos, predominando a proporção qualidade das escolas particulares e custo e os
segundos atrelados aos financeiramentesexcluídos compõem a escola pública e constituem a categoria de
operários do sistema, reforçando a lógica de desigualdade social.

A elaboração de políticas públicas que visam ampliar o acesso e permanência dos estudantes do Campo à
escola,precisam atentar mais para a representatividade e articulação com os movimentos sociais e demais
instituições: sindicatos e associações dos trabalhadores agropecuários, líderes de aldeias indígenas,
quilombolas e cooperativas, levando em conta a qualidade da educação escolar ofertada, de forma que
possibilite aos educandos refletir criticamente sobre os problemas do contexto local e global.

As Diretrizes foram operacionalizadas como fundamento para inclusão depolíticas públicas em contextos
de diversidade, entretanto, são de fato realidade quando reivindicadas por atores no processo. Constituem
avanço para a prática educativa das escolas do Campo, mas sua utilização ainda carece ser efetivada,
criticada e redefinida na ótica local no curso de cada realidade. Muitos educadores de Escolas do campo
desconhecem essas legitimações e os questionamentos sobre essa ausência estão: na falta de
comprometimento impossibilidade de tempo desinteresse e ausência de (in)formação

É possível inferir sobre a significação da existência de responsabilidade social do educador e oseu
comprometimentocom a qualidade da educação. Sabemos com dados na realidade qua a educação pública
em todas as instâncias e modalidades é sucateada,a começar pelo piso salarial de professores, a
infraestrutura de escolas, o processo de formação continuada e principalmente o comprometimento com a
causa, pois no Brasil ser educador(a) no sentido lato da palavra é mais uma questão de militância do que
de sobrevivência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os aspectos teóricos, metodológicos e políticos da Educação no/do Campotem significação em razão da
expressão de organicidade do tema do ponto de vista da práxis e da dialogicidade como atores e autores
ligados ao processo. Esta abordagem é uma representação da contrahegemonia porque trata sobre a
valorização de indivíduos que foram renegados politicamente e portantopedagogicamente como sujeitos de
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cidadania.

Nafundamentação dessa abordagem,o conhecimento empíricofoi imprescindível à visualização de aspectos
que representam o espaço e a Educação do/noCampo, em favor de indivíduos e grupos sociais que
convivem na diversidade, na pluralidade a partir do reconhecimento identitário de sujeitos e movimentos
sociais.

A Educação do Campo é uma ação etnopedagógicaporque prioriza os saberes e fazeresdo povo do Campo
e tem a expectativa de oferecer um processo educativoque promove humanamente os indíviduos e
fomenta o protagonismo na representação e significação dessa humanidade. Na perspectivade
investigação e considerações desse tema o conhecimento adquirido como sistemático, é um retrato da
realidade realizadacomdiálogos e visitações, bem como interações significativas que poderão ser utilizadas
como subsídio para a (re)significação da dinâmica da escola do Campo.

Para tanto, consideramos que existe muito a fazer quando discutimos Educação do Campo. É preciso
militância em iniciativas orgânicas no enfretamento da realidade e na superação da lei, em realidade de
inclusão de ações políticas e pedagógicas. As legitimações por si só, não respondem a operacionalidade da
ação. As iniciativas de condução e (re)condução dessas legitimidades representam operar com mudanças
possíveis para entender e agir no contexto local.
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