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RESUMO

O referido estudo trata dos elementos constituidores do currículo nos espaços da educação do campo,
tomando como referente à história e as formas como os professores percebem os discursos presentes nas
concepções subsidiarias das pautas reivindicatórias dos movimentos sociais acerca de um novo paradigma
que situa as ruralidades a partir de uma concepção cultural e identitária, argumentos pontuais para um
processo democrático e includente. Pesquisa desenvolvida no município de Pão de Açúcar, sertão
alagoano, tomando o grupo de docentes em educação do campo como sujeitos da pesquisa. Dialogaremos
com teóricos como Caldart, Souza, Molina, Silva e outros. Metodologicamente trabalhamos com a pesquisa
qualiquantitativa, utilizando questionários e entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e a
observação. Os resultados preliminares apresentam um discurso de esperança e ao mesmo tempo de
insatisfação com as políticas destinadas a escola do campo, apontando carências múltiplas e um descaso
em relação aos recursos destinados. Além de um distanciamento das compreensões discutidas e
representadas nos documentos oficiais..

Palavras-chave: Educação do campo. Currículo. Formação de professores.

RESUMEN Esto se refiere a los elementos del plan de estudios en el campo de la educación constituidores
espacios de estudio, tomando como referencia la historia y las formas en que los docentes perciben los
discursos presentes en las concepciones de filiales reivindicatórias agendas de los movimientos sociales
sobre un nuevo paradigma que coloca las ruralidades Desde el diseño y la identidad cultural, los
argumentos específicos de una sociedad democrática e incluyente. Las investigaciones realizadas en la
ciudad de Pan de Azúcar, en el interior de Alagoas, teniendo el grupo de profesores en el campo de la
educación como objeto de investigación. Dialogaremos con teóricos como Caldart, Souza, Molina, Smith y
otros. Metodológicamente el trabajo con la investigación cualitativa y cuantitativa mediante cuestionarios y
entrevistas semi-estructuradas, la investigación y la observación documental. Los resultados preliminares
muestran una expresión de esperanza y al mismo tiempo la insatisfacción con las políticas del campo de la
escuela, señalando carencias múltiples y negligencia en relación con los recursos asignados. Más allá de
una distancia de interpretaciones discutidas y representada en los documentos oficiales.

Palabras clave: campo Educación. Curriculum. Formación del profesorado

Iniciaremos nossa discussão parafraseando Carlos Drummond de Andrade, quando diz que Perder tempo
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em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes. Assim, tomamos
nosso objeto de pesquisa no sentido de compreender como no cotidiano da escola do campo,
especificamente em Pão de Açúcar - AL[3], o currículo e as relações de trabalho travadas nesses espaços,
atendem ou não aos sentidos, aos significados que o sujeito carece para construir suas relações com o
mundo. Para tanto, traremos inicialmente elementos subsidiários para um entendimento histórico de como
essas relações foram dando o tônus necessário para o discurso contemporâneo da educação dos homens e
mulheres que vivem nos espaços campesinos neste país e como as relações de poderes constituíram as
políticas públicas direcionadas para essas populações, engendrando mecanismos que só distanciaram o
sujeito de suas garantias sociais, empurrando-os para ampliar os indicadores de pobreza e de exclusão.

1 Mapas históricos da educação do campo no Brasil

A sociedade brasileira durante os últimos anos passou por mudanças nas mais variadas áreas, dentre
estas, apontamos a legislação educacional como um aspecto que foi problematizado. O discurso legal
sugere uma educação includente, democrática e que atenda aos mais diferentes sujeitos em terras tão
vastas como a nossa. Vejamos como a mesma propõe esse atendimento: A Câmara de Educação Básica –
CEB, de acordo com a Lei nº 9131/95 e na Lei n° 9394/96 da LDB, elaborou diretrizes curriculares para a
educação infantil, o ensino fundamental e o médio, a educação de jovens e adultos, a indígena, a
educação especial, a educação profissional de nível técnico e formação de professores em nível médio na
modalidade normal e no ensino superior. Referindo-se às normas estabelecidas por essas Diretrizes, as
responsabilidades das diversas formas de ensino no atendimento escolar, será permeado pelo respeito,
através das políticas de igualdade, considerando a qualidade de educação para todos, ou seja, numa
perspectiva de inclusão. Nesse mesmo ponto de vista, o parecer posto pelo artigo 28 da LDB, sugere
medidas de adequação das escolas do campo, objeto de nossas análises.

Discurso construído a partir das lutas dos movimentos sociais, que trouxeram /trazem em seu bojo a
Reforma Agrária como bandeira de luta, possibilitando a inclusão deste debate nas pautas das
macropolíticas, favorecendo cada vez mais que a educação do campo tome assento nas esferas municipal,
estadual e federal em decorrência do fortalecimento dos movimentos sociais e organizações de
trabalhadores rurais. Esse caminho tem patrocinado de maneira ainda acanhada, o desmonte de uma
concepção histórica que põe o homem do campo frente a uma condição arcaica de subdesenvolvimento,
atraso e de uma cultura bem distante dos paradigmas conceituais hegemônicos. Uma nova percepção de
educação do campo aflora depois de infinitas lutas e da tomada de outros referencias, dentre estes, a
valorização das práticas presentes nas populações e saberes tradicionais, considerando categorias como
cultura, raça, etnia e o lugar do sujeito como espaço de construção de identidades, de possibilidades de
reprodução social e de desenvolvimento sustentável.

Como diz Fernandes:

A definição de campo como lugar de vida, onde as pessoas podem; morar,
trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade
cultural. O campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do
latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e território dos camponeses e
dos quilombolas.

[...] (2004, p. 137).

Não poderíamos falar desse cenário sem apurar nosso olhar sobre os movimentos sociais, que deram o
ponta pé inicial para a conquista dos direitos dessas populações através da organização popular,
questionando inúmeras condições de exclusão vivenciadas pelos trabalhadores, inclusive garantias básicas
de sobrevivência, uma delas, o direito a terra.

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a destinar recursos para a educação rural, atribuindo à União
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a responsabilidade pelo financiamento do ensino nessas áreas, mas as políticas públicas necessárias para
o cumprimento dessa determinação nunca foram implementadas. A relação de submissão da educação às
necessidades essenciais à industrialização foi afirmada na Constituição de 1937, a qual vinculou a
educação ao mundo do trabalho, obrigando sindicatos e empresas privadas, inclusive rurais, a ofertarem o
ensino técnico nas áreas a eles pertinentes, aos seus filiados e funcionários e aos filhos destes. A
Constituição de 1946 conferiu importância ao processo de descentralização do ensino, sem
desresponsabilizar a União pelo atendimento escolar, vinculando recursos para as despesas com educação
e assegurando gratuidade do ensino primário.

A Constituição de 1961 revelava uma preocupação especial em promover a educação nas áreas rurais para
frear a onda migratória que levava um grande contingente populacional do campo para as cidades,
gerando problemas habitacionais e estimulando o crescimento dos cinturões de pobreza hoje existentes
nos grandes centros urbanos. Já em 1971 sancionada em pleno regime militar, fortalecendo o predomínio
dos meios de produção sobre a educação escolar, colocando como função central da escola a formação
para o mercado de trabalho, em detrimento da formação geral do indivíduo.

A Constituição de 1988 é um marco para a educação brasileira, porque motivou uma ampla movimentação
da sociedade em torno das garantias dos direitos sociais e políticos, dentre eles o acesso de todos os
brasileiros à educação escolar como uma premissa básica da democracia.

A partir daí a educação do campo começou a ter visibilidade, quando afirma a educação como direito de
todos e dever do estado (art. 205) destacando-a como direito público subjetivo (art. 208, § 1º). Quando
se trata de “todos” estão incluídos os povos de todos os cantos do país, seja da zona rural ou urbana. O
art. 3º da Lei 9394/96 - LDB explicita também esse direito e o art. 23 possibilita a forma de organização
da Educação Básica, seja em séries anuais, ciclos, alternância de período de estudo. De acordo com a
necessidade do processo ensino aprendizagem. Já o art. 28, incisos I, II e III define que os sistemas de
ensino promovam às adaptações necessárias as peculiaridades da vida rural com o currículo apropriado às
necessidades e interesses dos alunos do campo, bem como a adequação do calendário escolar.

Embora a resolução 02/2008 no seu § 1º do artigo 3º não admita em nenhuma hipótese crianças de
Educação Infantil na mesma turma do Ensino Fundamental, ainda é comum encontrarmos turmas mistas
nas classes unidocentes. Isso nos faz refletir que as leis por si só não garantem o atendimento.

Outro aspecto legal que merece ser apontado encontra-se na LDB de 1996, na qual reconhece a
diversidade sociocultural e o direito a igualdade e a diferença, possibilitando a definição de Diretrizes
Operacionais para a Educação do Campo, adequando os conteúdos e as metodologias de acordo com a
realidade, territorialidade e especificidades. Permitindo ainda que a própria escola se organize fazendo
adequações curriculares e no próprio calendário escolar, sem, no entanto, romper com o projeto de
educação para o país.

Marangoni afirma que

O reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma
educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades é recente e
inovador, e ganhou força a partir da instituição, pelo Conselho Nacional de
Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo. Esse reconhecimento extrapola a noção de espaço geográ&64257;co e
compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral
desses indivíduos. (MARAGONI, 2007, p 13)).

Durante muitos anos o termo atribuído à educação destinada aos povos do campo, era denominado de
educação rural, tendo como preocupação central o acesso ao ensino a partir da oferta de transporte
escolar e oferta de ensino regular de forma precária em comunidades rurais. Neste sentido Pinheiro (2007)
afirma:
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Para compreender a diferença da conceituação rural e campo, é preciso
considerar alguns pensamentos construídos dentro do conhecimento acadêmico,
que resultam de pesquisas realizadas e compartilhadas pelos atores sociais do
campo. Partindo desse princípio, a expressão educação rural está relacionada em
uma postura encadeada pela concepção positivista, mercadológica, competitiva,
capitalista, na qual a política de educação direciona para uma formação
pragmática, que instrui o individuo para desenvolver atividades no mundo do
trabalho. Transforma a força de trabalho humana em objeto, coisa, mercadoria. É a
"coisificação" e desumanização do sujeito.

A expressão educação rural foi empregada na época do governo Vargas[4], para delimitar o espaço urbano
e definir políticas públicas de ação para estes espaços geográficos, já compreendidos na época como
diferentes, mas, no entanto, as práticas educativas implementadas para ambas as situações se
constituíam em um único paradigma, o urbano (PINHEIRO, 2007).

O rural representava o espaço das políticas compensatórias e paliativas, um lugar onde projetos
econômicos e políticos da cultura capitalista se instauravam demarcando o território do agronegócio, das
empresas exploradoras de madeira, mineiro e outros. Nessas circunstâncias, a relação homem-natureza se
caracteriza como exploratória, depredatória, concentradora de bens, o lugar do latifúndio, da escravidão,
exclusão social e da expropriação de uns em detrimento de outros.

A educação rural esteve também associada a uma situação de precariedade, atraso, pouca qualidade e
recursos pedagógicos escassos, estrutura física inadequada: “A sala de aula é a sala da residência da
professora, pequena e ladeada por meia parede de madeira que se estende ao lado da casa. “O teto é
coberto parte por telha de cerâmica, parte por palhas". (SILVA, 2003, p. 108). Tinha como pano de fundo
um interior arcaico, com tímidos programas educacionais pensados e elaborados para o povo sem sua
participação. (MOLINA, 2004).

Em 1998 aconteceu a I Conferência Nacional de Educação do Campo e em decorrência deste evento
criou-se então o "movimento por uma Educação Básica do Campo" envolvendo grupos organizados,
pesquisadores e alguns governos do país, numa articulação que contribuísse para o melhoramento do
ensino das séries iniciais do ensino fundamental. Na ocasião a frase educação do campo apresenta uma
nova conotação. Caldart (2004) afirma em seus estudos "ser esse o momento do batismo coletivo de um
novo jeito de lutar e pensar a educação para o povo brasileiro que vive e trabalha no e do campo".

Educação do campo e não mais educação rural ou educação para o meio rural. A proposta é pensar a
educação do campo como processo de construção de um projeto de educação dos trabalhadores do campo
gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações (IBDEM, p.
13).

Um pouco mais adiante, em 2004, realizou-se a II Conferência Nacional de Educação do Campo, nesse
momento ampliaram-se os grupos organizados, as universidades e as representações governamentais. E
como proposições definiram afirmações, articulação nacional para encampar o movimento de educação do
campo, não mais pensando especificamente no atendimento dos anos iniciais da educação básica ( outrora
1ª a 4ª séries), mas, na luta para inserir os filhos dos trabalhadores do campo, em todos os níveis de
escolaridade, inclusive nas universidades públicas brasileira, em programas de graduação e
pós-graduações; visto que campo necessita de diversos profissionais qualificados para atuarem nessa
realidade.

As Diretrizes Operacionais da Educação do Campo consolidam um importante marco para a história da
educação brasileira e em especial para esse grupo social. Todavia, a operacionalização da mesma esbarra
em um processo de correlação de forças, de ingerência política, de falta de formação dos sujeitos
envolvidos causando uma lentidão na efetivação das políticas públicas e um negligenciamento do direito.
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Neste sentido Oliveira, (2009, p. 41) afirma que,

A política de educação que está sendo desenvolvida no campo brasileiro que tem
por base os Parâmetros Curriculares Nacionais ignora e desqualifica a necessidade
de um projeto para o povo do campo. Temas, objetivos, conteúdos e recursos
didáticos evidenciados nos livros didáticos que chegam as escolas rurais são
instrumentos pedagógicos construídos em cima de uma leitura do campo
atravessada por uma visão urbano-industrial da sociedade. A política educacional
vigente inferioriza o campo, apresentando o camponês com atrasado ou não
moderno e dependente do urbano.

Há uma evidente luta que está sendo travada no cotidiano desses sujeitos, pois os mesmos encontram-se
desde os espaços vinculados a agricultura, até os espaços pesqueiros e outros. Sendo pontuada uma
diversidade de necessidades, onde as mesmas precisariam se representar no currículo, na dinâmica
institucional, nos modelos de gestão das políticas públicas, nos mecanismos mediadores da realidade com
a produção do conhecimento na escola.

2 Argumentações acerca do currículo e suas aproximações com a escola do campo.

Ao tratar de forma aprioristica das relações históricas que consolidaram/consolidam o processo de
construção de uma concepção de educação emancipadora para os povos que vivem nos espaços rurais e
atendendo ao nosso objeto de estudo, discorremos a respeito da compleição do campo conceitual
currículo, como uma forma de pensar os espaços da escola, seus significados e o papel dos diversos
sujeitos na montagem de um trabalho que atenda aos interesses materiais e imateriais nos processos de
subjetivação. Faremos inicialmente uma abordagem que possibilite o entendimento do que é currículo e
como ao longo dessas discussões os mesmos foram aproximando-se das pautas reivindicatórias dos
movimentos sociais.

Assim sendo, a ideia de se trabalhar o currículo como objeto de estudo apareceu por volta dos anos de
1920 nos EUA e teve ligação com o processo de massificação da escolarização e com a intensa
industrialização. Voltada para a ampliação do processo de construção, essa ideia partia principalmente das
pessoas que estavam ligadas à administração da educação. Nessa perspectiva teórica de base positiva, o
currículo assume uma condição que atenda rigorosamente aos fechados objetivos, procedimentos e
métodos para obtenção de resultados que seriam mensurados como indicadores de qualidade do
rendimento escolar.

Fica posto que o currículo assume uma posição relevante no processo de aprendizagem, de socialização
dos saberes e dos aspectos culturais, consequentemente o Capitalismo o coloca em favor da eficiência dos
processos de formação dos trabalhadores para o mercado de trabalho. Para Grundy (1987) apud Sacristán
(2000, p.19).

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de
um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à
experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas
educativas.

As ideias postas pelo campo conceitual do currículo e suas inúmeras produções, resultantes de pesquisas
nas mais variadas conjunturas e espaços educacionais, foram buscando elementos que abancaram em
pauta compreensões outras advindas da Sociologia, da Antropologia que apontavam para um homem
vinculado há um tempo e a um espaço, sujeitos dos processos produtivos materiais e imateriais. Dito isto
o currículo não pode ser visto apenas como um documento didático e sim como um discurso associado as
experiências dos sujeitos . Sacristán afirma que:

“Quando definimos currículo”, estamos descrevendo a concretização das funções da
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própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento histórico e social
determinado, para um nível de modalidade de educação, numa trama institucional,
(...) (2000, p. 15)

Então, o currículo é um meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus caminhos e a orienta a ação
para a prática. Não podemos pensar numa escola sem pensar em seu currículo e em seus objetivos.

Trazendo tais acepções para nossa análise, podemos inferir que os currículos e suas formas de organizar
os espaços educacionais no Campo, devem cristalizar processos de participação e de mecanismos que
instaurem ações coletivas não apenas restritas ao planejamento, mas também aos elementos
didático-metodológicos e as dimensões sócio-educativas presentes permanentemente na dinâmica do
ensino e da aprendizagem. Portanto, são opções em que a comunidade, os educadores, educandos e todos
os trabalhadores de escola tomam como mobilizadoras, construções curriculares próprias, como um
“processo em constante construção, que se faz e se refaz (...) como um caminho onde a participação dos
atores que interagem no processo educativo é condição da sua construção” (SAUL, 1998, p. 155).

Discutindo um pouco mais percebemos que o currículo define as funções da escola e reflete seu caminhar,
uma edificação objetiva e subjetiva. A escola deve percebê-lo como condição sine-quo-non. Sendo
imprescindível que a mesma construa uma postura de constante investigação, análise, problematizações e
reelaborações, objetivando uma aproximação com a realidade social, política e econômica dos sujeitos em
diferentes tempos históricos. Trazendo isto para a educação dos povos campesinos, constata-se a
presença de um currículo totalmente urbanocêntrico, com todos os enfoques voltados para um discurso
permeado por representações dos homens e mulheres que viviam nas cidades, com destaque para os
saberes hegemônicos das grandes cidades, aproximações dos paradigmas da modernidade, pautado em
desenvolvimento e na objetividade do progresso.

Dentro desse contexto, quando pensamos em práticas docentes, precisamos avançar para além da
formação inicial e buscar uma efetiva compreensão de como os educadores do campo deverão administrar
seus saberes em favor de uma multiplicidade de saberes, percepções e experiências que compõem os
processos formativos dos sujeitos que vivem no campo. Assim, percebemos que os currículos
desenvolvidos nas Universidades no Sertão de Alagoas, bem como em outros espaços formativos desse
mesmo Estado, faz pouco alusão a esse conhecimento, ou seja, apenas apresentam alguns referencias em
uma disciplina, no entanto negam todos os aspectos identitários de professores em formação que vivem e
trabalham no campo, representando a grande maioria.

Após a apresentação de alguns argumentos sobre o currículo e o papel dos atores sociais na gestão de tal
construção, é de suma importância que pensemos como as políticas voltadas para o homem do campo,
conseguirão pensar as dimensões impostas por um campo de estudo em ascensão, sem que tenhamos
sujeitos, que a partir de sua formação, tragam outros atores a celebração de um novo ritual Assim a
pesquisa elege o coordenador pedagógico por compreendê-lo como um sujeito mediador das relações de
produção dos saberes na escola, como articulador junto aos professores essa nova episteme.

3 O coordenador pedagógico e o professor do campo: desafios em articular práticas e
metodologias.

O coordenador pedagógico tem uma função importantíssima na trama da gestão do currículo, pois deve
atuar de forma integrada, dando construindo caminhos onde as ações possam ser discutidas, avaliadas e
mediadas as reais necessidades dos grupos atendidos, assim encaminhar as ações durante o ano letivo. A
sua formação inicial é a mesma dos professores, uma vez que o curso de Pedagogia configura-se como o
celeiro para essa formação, no entanto, por algumas particularidades, como melhor desenvoltura, maior
tempo de experiência, um curso de especialização lato sensu, indicação da Secretaria Municipal de
Educação, o mesmo assume a função de articulador dessas ações junto aos demais professores, criando
espaços de reflexão sobre as práticas e metodologias aplicadas em sala de aula.
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Quando apontamos essas possibilidades também abrimos um leque para outras reflexões, pois em se
tratando desse modelo de trabalho, a gestão dos processos pedagógicos, o que observamos é a ausência
constante desse sujeito nos espaços da escola, fruto de uma política de educação desarticulada e sem
compromisso por parte dos gestores. Construindo uma cultura de trabalho onde o coordenador pedagógico
passa a atender grupos de escolas. Quando pontuamos tais situações, é na perspectiva de mostrar que em
se tratado desse atendimento no meio rural, agravantes múltiplos aparecem em virtude de uma concepção
de educação que privilegia o espaço das cidades, desde a distância dos centros urbanos, condições de
transporte e infraestrutura para deslocamento das Secretarias Municipais de Educação para o
acompanhamento, como também encontramos com muita frequência a má formação ou total
desconhecimento desse coordenador para atender aos professores que trabalham com essa modalidade de
ensino, entre outros elementos.

Em suma, o acompanhamento, discussões e uma partilha pedagógica para o trabalho cotidiano dessas
escolas, ficam reservados no cenário estudado, no máximo, durante os momentos de planejamentos
semestrais.

3.1 achados da pesquisa

Os resultados preliminares desta pesquisa permite-nos uma melhor avaliação das variáveis trabalhadas,
em decorrência da metodologia escolhida para a aproximação com o objeto. Acompanhamos os momentos
de planejamento dos professores, foram realizadas observações sistemáticas junto à escola, avaliando as
reais condições de trabalho do professor e sua compreensão acerca da necessidade de uma construção
curricular especifica para os povos que vivem nos espaços do campo. A coleta de dados aconteceu nos
meses de novembro 2012 a janeiro de 2013.

Durante os momentos em que vivenciamos o planejamento, pudemos observar que a coordenadora do
grupo de trabalho de educação do campo inicia o planejamento a partir de uma dinâmica de grupo onde os
aspectos relevantes eram o amor ao próximo, o respeito e da dedicação no trabalho. Posteriormente o
planejamento foi iniciado. Inicialmente uma pauta com informes: calendário escolar, cadernetas,
reprovação/retenção, pareceres descritivos e prova Brasil. Algumas dúvidas foram tiradas pela
coordenadora, onde ela aproveita e coloca a responsabilidade e o compromisso que cada professor deve
ter diante dos planejamentos feitos pelos mesmos dentro da escola, se está ou não satisfazendo os alunos
e que sempre tem que procurar a melhor maneira de se trabalhar com os alunos. Assim, durante essa
observação, em nenhum momento, foi trabalhado a questão do Campo, nenhum aspecto relativo as DOEC
foi tecido, nem tão pouco o professor foi chamado a apresentar um discurso que colocasse em pauta para
quem e onde o mesmo desenvolve sua prática pedagógica e como a mesma tem chegando efetivamente
aos seus alunos. Isto foi curioso em virtude que esse planejamento só acontece semestralmente e que
outras oportunidades possivelmente não existirão para essas trocas. Tornando-se um espaço de tomadas
de decisões por parte da gestão. O coordenador deixou claro que o professor, ao deixar esse espaço teria
que construir sua proposta na escola. Ou seja, sempre sozinho, pois há uma incidência elevada de salas
unidocentes.

É no planejamento que seriam discutidas as metodologias adequadas para a educação do campo,
utilizando esse espaço como formativo, argumentativo e reivindicatório, no entanto isto não aconteceu.
Foram tratados assuntos que fugia da realidade trabalhada. Apesar de o coordenador pedagógico tentar
arrumar os espaços discursivos, estes não deram conta de uma reflexão sobre o trabalho, atendendo a
uma necessidade urgente de formação.

Nessa concepção de educação é imprescindível que as práticas pedagógicas sejam referenciadas por
elementos epistemológicos que tratam da identidade, da cultura e das formas de organização dos sujeitos
frente aos processos sociais excludente. Uma educação que atenda o sujeito em seu tempo e em seu
cenário. Como estabelecer esses nexos se o próprio professor desconhece esse discurso legal e de caráter
transformador Muitos estão exercendo a sua prática como cumprimento de carga horária frente ao
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pequeno tempo ainda que resta para chegar a aposentadoria. Um cansaço pelas sucessivas articulações
que não deram certo e pelo sentimento de abandono em que são submentidos: como falta de material,
formação, merenda, espaço de trabalho, infraestrutura precária das escolas, entre outros.

As formações representariam um nicho de ampliação da visão e quebra dos estigmas que sempre foram
vitimados os sujeitos professores, ou desde a infância, ou a partir do momento em que saíram da cidade,
como um castigo, uma lástima, para trabalhar nas escolas da zona rural. Entretanto, quando as mesmas
acontecem, tratam/trazem uma forma de trabalho, uma concepção de prática pedagógica extremamente
distante das práticas sociais, não representando as expectativas dos que vivem ou trabalham no campo.
De acordo com Souza (2008).

A prática pedagógica, entendida como uma dimensão da prática social é gerada no
estabelecimento de relação entre os conhecimentos do processo de formação inicial
dos profissionais da educação e os conhecimentos adquiridos no conjunto das
ações desenvolvidas no mundo da escola e da política local de educação. (2008, p.
1099).

Percebe-se então a importância que a formação continuada de professores propõe/oportuniza aqueles que
atuam no campo, configurando-se em um lugar onde seriam postas as problematizações, as experiências
e ansiedades vividas no fazer pedagógico, apresentado-se como uma condição para trocas e construção de
novos conhecimentos. Assim sendo, a presença do coordenador pedagógico dentro da escola e não na
SME, favorecerá um trabalho coletivo, dialógico.

Outros elementos abordados na pesquisa apontam que em Pão de Açúcar, assim como em diversos
municípios do estado de Alagoas, as educação do campo vem sendo desenvolvida por meio de Projetos e
Programas, o que traz à tona a preocupação com a descontinuidade e compreensão que vem sendo
construídas a cerca da educação do campo em nosso Estado, a cerca dessa realidade, Caldart, (2004, p.
6.), afirma que:

A Educação do Campo tem se desenvolvido em muitos lugares
através de programas, de práticas comunitárias, de experiências
pontuais. Não se trata de desvalorizar ou ser contra estas iniciativas,
porque elas têm sido uma marca de nossa resistência. Mas é preciso
ter clareza de que isto não basta. A educação somente se
universaliza quando se torna um sistema, necessariamente o público.
Não pode ser apenas soma de projetos e programas. Por isso nossa
luta é no campo das políticas públicas, porque esta é a única maneira
de universalizar o acesso a todo o povo de campo a educação.

O questionário aplicado junto aos 30 professores respalda as citações acima apresentadas, considerando
que ao tratarmos dos entraves vivenciados por essa modalidade de ensino em Pão de Açúcar, os sujeitos
da pesquisa 20% consideram como entrave ou limitação a interferência política e ou ausência de um
projeto que atenda aos sujeitos campesinos no município, 33% atribuem a descontinuidade dos programas
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação quando ocorre mudança do gestor público (prefeito).
E ainda 20% afirmam que o principal entrave é o despreparo dos professores. O percentual de 8%
associam os entraves às mudanças dos professores anualmente das escolas onde trabalham. Afirmaram
como entraves as mudanças da equipe pedagógica da secretaria 16%. Não responderam nenhuma das
alternativas 3%. Cabe salientar que aproximadamente 90% dos participantes da pesquisa marcaram dois
itens como entraves para desenvolvimento da educação do campo no município de Pão de Açúcar.

3.2 Amarrando alguns elementos

Considerando a natureza do trabalho, ou seja, a iniciação cientifica no curso de pedagogia da Universidade
Estadual de Alagoas, pudemos verificar que há um distanciamento muito grande do professor que trabalha
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no Campo dos referenciais que consolidam as discussões na Academia e nos espaços de socialização das
pesquisas. Pois o que se apreende nesse movimento de busca é a constatação da existência de um
docente com menos qualificação, outros atribuem sua permanência a falta de uma oportunidade para
negociar sua saída desse cenário, outros apresentam o estabelecimento de uma relação prazerosa, mas
argumenta que é muito difícil trabalhar sem nenhuma condição para o desenvolvimento de um currículo
que seja construtor de identidades criticas e com sentimento de pertença.

Argumentamos em favor de uma urgente discussão no seio da Universidade, pois a mesma atende a um
percentual considerável de sujeitos oriundos do campo e através do currículo desenvolvido atribui ao
Campo um cenário de negação e de passagem para o espaço urbano, visto como melhor e com maiores
possibilidades de desenvolvimento. Esse discurso está presente na fala dos professores, nos livros
didáticos e na ausência de políticas que consigam atender a um projeto de educação para todos.

Avaliamos que o trabalho nos fez despertar para novas pesquisas e para uma busca permanente como
educadora do campo de elementos fortalecedores de uma identidade campesina pautada na igualdade,
mas respeitando as diferenças.
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[1] Graduanda Pedagogia Uneal – Campus II Santana do Ipanema – AL.
[2] Docente Universidade Estadual de Alagoas
[3] Pão de Açúcar, município localizado as margens do Rio São Francisco, no sertão de Alagoas.
[4] Getúlio Vargas – Presidente do Brasil no período de 1930 à 1945.
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