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Resumo: Este trabalho pretende apresentar a problemática da Educação do/no campo, do ponto de vista
conceitual e prático, baseado em experiências vivenciadas nas pesquisas: Pesquisa Nacional
Caracterização das Práticas Educativas com crianças de 0 – 6 anos Residentes em Áreas Rurais e Os
Modos de Aprender das Crianças em Comunidades Pesqueiras. Queremos apresentar uma reflexão sobre
as vivências cotidianas das crianças do campo, caracterizando-as como ser humano em pleno
desenvolvimento cognitivo. Abordaremos também o papel da escola do campo no processo de formação
da criança como sujeito social e dotada de culturas próprias, sem desconsiderar a vida cotidiana no seio
familiar, mediante compreensão das práticas da educação infantil, cujo papel é a caracterização da criança
enquanto criança.

Palavras-Chave: Educação; Infância; Cultura

Abstract: This project intends to show the problematic of field’s education, from the conceptual and
practical standpoint, based on experiences from the researches: National Research Characterization of
Educational Practices with 0-6 years old children, who lives in the countryside and The Ways of Children’s
Learning in Fishing Communities. We want to show a thought about everyday experiences of children who
lives in the field, characterizing them as human in full cognitive development. We’ll also discuss the role of
the field’s school in the process of the child’s formation as a social subject and which has their own
cultures, without disregarding the everyday life within the family, by understanding the practices of
childhood education, whose role is the characterization of the child as a child.
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INTRODUÇÃO

VERBO SER

Que vai ser quando crescer

Vivem perguntando em redor. Que é ser

É ter um corpo, um jeito, um nome

Tenho três. E sou

Tenho de mudar quando crescer Usar outro nome, corpo e jeito

Ou a gente só principia a ser quando cresce

É terrível, ser Dói É bom É triste

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas

Repito: Ser, Ser, Ser. Er.R.

Que vou ser quando crescer

Sou obrigado a Posso escolher

Não dá para entender. Não vou ser.

Vou crescer assim mesmo.

Sem ser Esquecer.

(Carlos Drumond de Andrade)

Uma das principais questões discutidas no âmbito da Educação Infantil está relacionada às crianças do
campo, quem são estas crianças Como se constitui a prática pedagógica nas instituições de ensino que
atende as crianças de 0-6 anos residentes em áreas rurais Nosso trabalho vem abordar a idéia de
construir uma discussão sobre a educação infantil do campo como garantia dos direitos sociais na infância.

Este artigo é, em partes, resultado das pesquisas: Pesquisa Nacional Caracterização das Práticas
Educativas com crianças de 0 – 6 anos Residentes em Áreas Rurais, em Sergipe a pesquisa foi
desenvolvida no Município de Porto da Folha/SE, no primeiro semestre do ano de 2012, como também a
Pesquisa: Os Modos de Aprender das Crianças Residentes em Comunidades Pesqueiras que aconteceu nos
anos de 2011 e 2012, no povoado Areia Branca, zona de Expansão do município de Aracaju/SE.

O desafio da escola de educar as crianças do campo é incluir em seu currículo um aprendizado que
proporcione um desenvolvimento sócio-cultural, um ensino que envolva um contexto científico, tecnológico
e cultural, valorizando os saberes e fazeres, para assim oferecer às crianças uma educação de qualidade.
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A Constituição Federal de 1988, a LDB – Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, garante
à criança da creche e da pré-escola seus direitos enquanto sujeitos sociais que produzem cultura,
interferem e modificam os seus espaços de vida. Partimos de uma perspectiva da Educação Infantil
enquanto um espaço apenas de necessidade das famílias trabalhadoras nos centros urbanos para um
direito da criança, estes espaços não se configuram como depósito de crianças, mas, espaços de
socialização, construção de subjetividade e desenvolvimento humano.

As Diretrizes Curriculares Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (CNE/CEB nº 1, de
03 de abril de 2002) em seu artigo 6º estabelece a promoção desta educação nas comunidades rurais,

O poder público, no cumprimento de suas responsabilidades com o atendimento
escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre União, Estados,
Distrito Federal e os Municípios proporcionará Educação Infantil e Ensino
Fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o
concluíram na idade prevista, cabendo em especial aos estados garantir as
condições necessárias para o acesso ao ensino médio e Educação Profissional de
Nível Técnico.

A idéia de Educação do Campo vem dos Movimentos Sociais que lutam pelo direito à terra, como afirma
Ana Paula Soares da Silva, em seu livro Educação Infantil do Campo,

A Educação do Campo, entendida como direito nos marcos da equidade, o que
inclui a justiça social e o reconhecimento das especificidades, rejeita a imposição
de um modelo educacional e pedagógico que nega as culturas, os saberes e os
modos de produção de vida das populações do campo. (SILVA, 2012, p. 58)

Uma Educação, antes, compreendida em um contexto de aprendizado agrícola buscando preparar o

trabalhador do campo, pensada a partir de uma lógica assistencialista de preparação de mão de obra

comprometida com uma política econômica das elites agrária e rural, negligenciando e ocultando os

saberes e fazeres destes sujeitos do campo. A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo,

realizada, em 1998 propõe uma reflexão sobre a educação ofertada nestas escolas, entre estes desafios

podemos citar:

Vincular as práticas de Educação do Campo com o processo de construção de um
Projeto Popular de Desenvolvimento Nacional; Propor e viver novos valores
culturais; Valorizar as culturas do campo; Fazer mobilizações em vista da
conquista de políticas públicas pelo direito à Educação Básica do Campo; Lutar
para que todo o povo tenha direito ao acesso à alfabetização; Formar educadores
e educadoras do campo; Produzir uma proposta de Educação Básica do Campo;
Envolver as comunidades neste processo; Acreditar na nossa capacidade de
construir o novo. (ROCHA, 2011, p.28)

A Pesquisa Nacional “Caracterização das práticas educativas com crianças de 0 – 6 anos residentes em
áreas rurais” (MEC/UFRGS) faz um reconhecimento das crianças moradoras em territórios rurais. Esta
pesquisa representa este novo olhar da criança do campo, buscando refletir sobre os direitos
negligenciados a estas crianças. Quem são estas crianças Como vivem suas famílias E as escolas, estão
adequadas para atender estes sujeitos Existem transportes As salas são multiseriadas E os Conselhos
Municipais funcionam São muitas questões a serem discutidas no âmbito da educação do campo.

Os saberes e fazeres das crianças do campo são passados, em especial, nas comunidades tradicionais de
geração em geração (DIEGUES, 2005). O contato com a terra, a água, o mato, os animais, os mangues,
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enfim, em partes, suas experiências de vida se diferenciam do urbano industrial, daí a importância da
valorização dos modos de aprender e de viver das crianças do campo.

Sendo assim, a escola que atende a esses grupos deveria ter como eixo no
trabalho pedagógico o reconhecimento dos saberes produzidos nas práticas de
trabalho na pesca, especialmente aqueles ligados ao conhecimento do meio
natural. O que não significa limitar-se a eles, já que a escola é uma demanda
legítima das crianças e de suas famílias, devendo desse modo, assumir seu papel
no processo de construção e ampliação do conhecimento. (MARTINS, 2010, p.2)

A segunda pesquisa desenvolvida em uma comunidade de pescadores artesanais utiliza-se dos
pressupostos da pesquisa etnográfica para compreender como a escola inserida em uma comunidade de
pescadores artesanais, que segundo DIEGUES (2005) se caracteriza a partir destes saberes que são
passados de geração em geração, reconhece estes saberes e fazeres das crianças. Para GEERTZ (2008) e

CORSARO (2011) a pesquisa etnográfica é um método eficaz na pesquisa com crianças. Faremos uma

discussão sobre a oferta desta educação do campo para crianças em relação aos seus espaços de vida e

escola. Abordaremos a importância da infraestrutura e do projeto pedagógico para o desenvolvimento

humano das crianças, como também daremos vozes às crianças, discutiremos questões de valorização e

garantia de direitos a infância.

AS ESCOLAS DO CAMPO, INFRAESTRUTURA E PROJETO PEDAGÓGICO

A partir da perspectiva de uma educação pensada num contexto sócio-cultural, os espaços oferecidos às
crianças do campo devem promover uma educação de qualidade garantindo seus direitos estabelecidos a
partir dos vários documentos acima citados, espaços e propostas pedagógicas que valorizem seus saberes
e fazeres. Uma valorização da cultura do outro, um olhar para esta educação considerando as diferenças
entre as escolas do campo e as escolas da cidade.

A partir das pesquisas aqui apresentadas discutiremos a precariedade das escolas públicas não apenas no
campo, como também nos centros urbanos. Nas observações realizadas nas unidades em funcionamento
foi possível perceber que os projetos pedagógicos desenvolvidos não atendem as exigências estabelecidas
nos diversos documentos oficiais que estabelecem os direitos das crianças pequenas, observa-se uma
proposta pedagógica vinculada a processos de escolarização tradicionais. A inexistência de parques
infantis, bibliotecas, brinquedos, jogos, como também, atividades que contextualizassem os saberes não
se configuravam neste espaço escolar das crianças.

Os Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para Instituições de Educação Infantil fala da importância das
escolas como espaço lúdico pensado a partir das especificidades das crianças,

Reconhece-se a criança como sujeito do processo educacional e como principal
usuário do ambiente educacional. Por isso, é necessário identificar parâmetros
essenciais de ambientes físicos que ofereçam condições compatíveis com os
requisitos definidos pelo PNE, bem como com os conceitos de sustentabilidade,
acessibilidade universal e com a proposta pedagógica. Assim, a reflexão sobre as
necessidades de desenvolvimento da criança (físico, psicológico, intelectual e
social) constitui-se em requisito essencial para a formulação dos espaços/lugares
destinados à Educação Infantil. (BRASIL, 2006, p. 21)

Compreendendo a criança enquanto sujeito de direitos e usuário principal destes espaços poderíamos aqui
fazer uma reflexão sobre a precariedade das escolas que atendem estas crianças pequenas, toda
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precariedade em relação aos espaços físicos e ao projeto pedagógico está relacionado a falta de interesse
dos diversos seguimentos da educação pública em não reconhecer estes direitos das crianças pequenas.
As diversas pesquisas apontam para a desvalorização desta educação diferenciada da urbano/industrial
para crianças pequenas. LEAL (2012) afirma a ausência de materiais lúdicos nas escolas do campo,

Outro aspecto a ser destacado, quando se pensa na qualidade da proposta
pedagógica para a Educação Infantil, é a disponibilidade de materiais. Em todos
os municípios foram observados insuficiência ou ausência completa de parques
infantis, brinquedos e materiais pedagógicos específicos para a Educação Infantil.
(2012, p. 173)

Apesar das diversas discussões no âmbito da Educação Infantil sobre a importância do lúdico no

aprendizado das crianças, muitas escolas continuam a arquivar brinquedos e livros, as crianças não têm

acesso aos materiais lúdico, pois estas danificam os materiais, um discurso ultrapassado de gestores que

não estão comprometidos com o processo de ensino/aprendizagem das crianças.

A INFNCIA NO CAMPO: A VOZ DAS CRIANÇAS

A vida das crianças do campo é diferente da vida das crianças nas cidades, pois
as crianças no campo têm mais liberdade, correm menos riscos e têm mais
contato com a natureza (...). O cuidado das crianças pequenas no campo é bem
diferente, mesmo no momento do trabalho os filhos estão na companhia dos pais.
Em geral brincam no quintal, de casinha, boneca, carrinho e cavalinho de pau. A
alimentação das crianças segue a mesma rotina dos adultos (...). Os filhos
acordam bem cedo, no período matutino o filho fica na companhia do pai e a filha
fica na companhia da mãe (avó), após o almoço as crianças vão para a escola e a
mãe vai para o trabalho. Quando voltam, a mãe prepara o jantar e geralmente
dormem às 20h. (Relatório Município 4, família 1, p.26 e 27 in PASUCH e
SANTOS, 2012, p.115)

O que nos leva a pensar que as crianças da cidade vivem em melhores condições sociais e culturais que as
crianças do campo E que condições são essas a ponto de serem comparadas Se levarmos em consideração
o tempo e espaço em que vivem estas crianças, podemos observar que a vida no campo não é tão
assustadora assim. Claro que a vida das crianças no campo é diferente da vida das crianças da cidade,
mas não é por isso que elas deixam de serem crianças, criadoras e reprodutoras de cultura. Reconhecer a
criança como protagonista é uma das conquistas das ciências humanas e sociais contemporâneas.

As crianças do campo também necessitam de cuidados e das referências do adulto, mas precisam
estabelecer laços de relacionamento e convivência com outras crianças, ainda que sejam menores que elas
próprias. Mesmo pequenas, as crianças podem nos dizer à sua maneira o que pensam sobre suas
infâncias, e seus desejos futuros, além de expressarem suas experiências na vida escolar. As vozes das
crianças expressam o modo de viver, através de suas falas é possível perceber as características do
mundo em que vivem, as brincadeiras e as atividades retratadas na fala das crianças, identificam as
situações as quais visualizam, imaginam, concebem e vivem, mostrando assim possibilidades de
crescimento pessoal, familiar e social.

[...] Mas tem um porém: agente tem que aproveitar e brincar enquanto agente é
criança, mas quando jovem não vai dá porque tem que trabalhar. Infância pra
mim é trabalhar de enxada, foice, roçar mais meu pai e minha mãe e... só! A
minha infância é legal, eu brinco, trabalho, saio para pescar, passear na cidade,
racho lenha, ponho sal para o gado, aparto o bezerro e aprendi a tirar leite... Eu
gostaria que as crianças tivessem o mesmo direito de brincar. (Relato de criança
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de um assentamento do MT, in SILVA, PASUCH, SILVA, 2012, p. 99)

Vale ressaltar que, a vida no campo e na cidade não acontece separadamente, as mudanças que
acontecem em relação as novas tecnologias de comunicação, como também a importância da mídia nestas
comunidades aproximam as pessoas, mas não significa dizer que não existam diferenças entre as duas
realidades. É dever dos profissionais da escola do campo conhecer quem são as crianças do campo, como
vivem as suas infâncias no cotidiano, como vivem suas famílias e como poderão se desenvolver
integralmente no espaço/tempo educacional. As crianças do campo não são depósitos de informações, elas
possuem culturas e conhecimentos próprios de sua vida cotidiana que jamais devem ser desconsideradas
pelo educador. Não podemos descartar a possibilidade de abordar a importância da tecnologia e das
mídias na educação do campo, mas sem esquecer as infâncias vividas, os espaços sociais, naturais,
geográficos e culturais apresentados na voz das crianças.

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Art. 3º, ECA, 1990)

Há uma parte da alma infantil ainda desconhecida par nós, há muito ainda a conhecer a respeito da
criança. Precisamos ir em busca desse desconhecido, como quem busca um oásis no deserto, o que parece
impossível muitas vezes é tão simples que só exige de nós uma real compreensão, o que o educador
precisa fazer é desvelar o que ainda se desconhece nas profundezas da alma infantil, é necessário
entender a criança e seu desenvolvimento por meio de sua espontaneidade infantil que deve ser
preservada a todo custo, o processo educacional centra-se no descobrir a natureza e deixar-se guiar por
ela.

A DESCARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA COMO CRIANÇA

[...] Afirma o valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de
especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o valor
prospectivo da infância e da juventude, como portadora da continuidade de seu
povo e da espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade o que torna as
crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da família, da
sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de políticas específicas para
promoção e defesa de seus direitos. (COSTA, 1992, p. 19)

Segundo Araújo (1996), a apropriação da criança, feita pela sociedade de consumo, trata de desmascarar,
por sua vez, o significado de criança enquanto criança, isso se evidencia quando a mesma é
constantemente utilizada pelo mercado publicitário, sem que se leve em consideração suas necessidades e
condições reais de vida. Quem contrata a criança está preocupada em satisfazer aos desejos e indagações
do público durante a venda de determinados produtos, e com isso, acaba descaracterizando o verdadeiro

sentido da infância. É na Idade Moderna, que a criança passa a ser vista como uma pessoa que precisa de

atenção e cuidados. É a partir daí que surgem os sentimentos relacionados a infância, um desses

sentimentos é o de que a criança é um ser inocente e depende do adulto, é considerada incapaz de

dominar a realidade, por outro lado é gentil e graciosa. Um outro sentimento trata-se da infância como

uma fase de crescimento, entende-se que é nesse momento que a criança deveria aprender lições de

moral e ética na educação, pois, em determinados casos ela é considerada um ser irracional e por esse

motivo é que dão a estas crianças disciplinas rígidas e distante de sua realidade e competências.

A educação do campo descaracteriza a criança no momento em que ao adentrarem no contexto escolar,
tudo o que diz respeito à suas experiências no seio familiar é descartado, a qual passa-se a seguir um
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rigoroso método educacional centrado nos livros didáticos. É neste momento em que a criança não se
sente criança, é como se ela vivesse em dois universos completamente diferentes, assim acontece com um
viajante que deve adaptar-se à temperatura, culturas e formas de comunicação de um determinado lugar.
Ser criança no campo é fazer proveito de todo o que a natureza tem a lhe oferecer. Ser educador do
campo é valorizar cada experiência da infância que a criança traz dentro de si.

Reconhecer a diversidade de infâncias existentes na superfície terrestre, ver as
crianças como sujeitos reais que presentificam suas ações no mundo cotidiano,
como construtores da sociedade em que se inserem, implica redimensionar
nossas ações pedagógicas e repensar o currículo desses espaços educacionais –
dimensão necessária para quem se preocupa em fazer educação com crianças.
(LOPES, 2008, p. 70 )

Para Vygotsky (1995), o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num
determinado grupo, a partir da interação com outros indivíduos, neste sentido a criança penetra na vida

intelectual daqueles que a cercam. É nesse contexto, que muitas vezes a criança transforma-se em um

adulto precoce, muitas vezes ela é obrigada a comportar-se como um adulto, quem nunca ouviu uma mãe

dizer: - “menino pare de chorar, deixe de ser criança!” ou então: “- comporte-se você não é mais

criança!”, esses e outros diálogos é que descaracteriza a criança. Ser criança tornou-se algo estranho aos

olhos da sociedade, pais e educadores não estão preocupados com o desenvolvimento cognitivo da

criança, e sim, que elas “amadureçam” o mais rápido possível para trabalharem e assumirem a

responsabilidade de sustentar suas famílias e “dar menos trabalho” para o(a) professor(a). Infelizmente

essa realidade encontra-se tanto nas cidades como no campo.

A cada dia a criança vai perdendo o sentido da infância para criar dentro de si um adulto, em decorrência
do aumento dos instrumentos publicitários que utilizam as crianças não como um ser dotado de culturas
próprias, mas sim como fonte de renda para esse mercado, atingindo assim não só as crianças que
participam, mas também as ouvintes. Isso é mais comum nas cidades, mas no campo a descaracterização
da criança acontece no momento em que a mesma adentra a sala de aula, durante esse processo a
criança faz o que a professora mandar, algumas vezes os valores da cultura infantil são esquecidos em
função do poder autoritário imposto pelos adultos que desconhecem a criança como um ser em
desenvolvimento e produtora de culturas próprias.

Sarmento (2002) afirma que as culturas da infância apresentam especificidades e reconhece alguns pontos
básicos nestas, podemos destacar: a interação, pois a construção se dá de forma coletiva; a reiteração,
pois o retorno está sempre presente; a ludicidade e fantasia, que demonstram o imenso poder de
imaginação da criança, o jogar e o brincar jamais devem ser compreendidos como déficit, mas sim, a
capacidade constante que a criança tem de reconfigurar o real. Essas últimas seriam as características
mais marcantes das culturas infantis.

[...] A infância é tratada como uma época fértil à reprodução daquilo que a
sociedade promove, e a criança, alvo de inúmeras especulações sociais,
econômica e políticas, acaba por reafirmar uma especificidade calçada na
fraqueza, na imaturidade, na inocência, na beleza e no romantismo. (ARAÚJO,
1996, p.76)

CONCLUSÃO

Ao conhecer a infância em sua complexidade, seríamos capazes de reconhecer seu inestimável valor e
contribuir para que suas potencialidades desabrochem, para que isso seja capaz, convém ressaltar a
importância de ouvir e compreender o que as crianças têm a nos dizer.
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A elaboração de um projeto pedagógico precisa estar relacionado com o espaço/tempo em que vive a
criança, além das experiências com a natureza, a criança do campo também necessita de um contato com
materiais concretos, a fim de compreender o universo que circula além dos muros da escola.

Certamente, a escola do campo não pode limitar-se a uma educação materialista presente na sociedade
capitalista, cujos valores sociais encontram-se ausentes, é dever da escola valorizar a infância e descobrir
meios que insiram a criança na sociedade sem que a mesma negligenciada de seus valores sociais e
culturais vivenciados em seu ambiente de convívio.

É preciso que a educação infantil do campo reconheça a criança como um sujeito de direitos e de cultura,
a não valorização da criança no ambiente escolar provoca uma série de fatores que dificultam o
desenvolvimento cognitivo das crianças.
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