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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender a concepção e os fundamentos da Educação do
Campo nos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) de escolas da rede estadual de ensino do Estado da
Paraíba, situadas no campo. Os principais interlocutores são: Caldart (2008; 2010); Silva (2006;
2009; 2015). Trata-se de uma pesquisa documental, cujas fontes são 14 fichas de leitura relacionadas
aos PPPs preenchidas por gestores e professores das escolas e PPPs de escolas da rede estadual da
Paraíba pertencentes a 4 regionais de Ensino. Os resultados indicam que a concepção de Educação
do Campo ainda não é um referencial teórico contemplado dos PPPs das escolas do Campo. Revelam
uma lacuna no processo de formação continuada e acompanhamento pedagógico da Secretaria de
Estado no que tange à elaboração de tais projetos.

Palavras-chave: Campo. Educação do Campo. Projeto Político-Pedagógico. Currículo. Concepção
de Educação do Campo.
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CONCEPÇÃO E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO SOBRE
PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE ESTADUAL DA PARAÍBA

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo compreender a concepção e os fundamentos da Educação do
Campo nos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) de escolas da rede estadual de ensino do Estado da
Paraíba, situadas no campo. Os principais interlocutores são: Caldart (2008; 2010); Silva (2006;
2009; 2015). Trata-se de uma pesquisa documental, cujas fontes são 14 fichas de leitura relacionadas
aos PPPs preenchidas por gestores e professores das escolas e PPPs de escolas da rede estadual da
Paraíba pertencentes a 4 regionais de Ensino. Os resultados indicam que a concepção de Educação
do Campo ainda não é um referencial teórico contemplado dos PPPs das escolas do Campo. Revelam
uma lacuna no processo de formação continuada e acompanhamento pedagógico da Secretaria de
Estado no que tange à elaboração de tais projetos.

Palavras-chave: Campo. Educação do Campo. Projeto Político-Pedagógico. Currículo. Concepções
de Educação do Campo.

ABSTRACT This article aims to understand the conception and the foundations of the Field
Education in the Political-Pedagogical Projects (PPPs) of schools of the state of Paraíba, located in
the countryside.The main interlocutors are: Caldart (2008; 2010); Silva (2006; 2009; 2015). This is a
documentary research, whose sources are 14 reading sheets related to PPPs, completed by managers
and teachers of schools and PPPs of schools of the state network of Paraíba belonging to 4 regions of
education. The results indicate that the concept of Rural Education is not yet a theoretical framework
contemplated by PPPs of rural schools. They reveal a gap in the process of continuing education and
pedagogical follow-up of the Secretariat of State regarding the elaboration of such projects.
Keywords: Field. Field Education. Political-Pedagogical Project. Curriculum. Rural Education
Conceptions

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo comprender la concepción y los fundamentos de la educación sobre
el terreno en los proyectos político-pedagógicos (PPP) de las escuelas del sistema escolar estatal del
estado de Paraíba, ubicadas en el campo. Los principales interlocutores son: Caldart (2008; 2010);
Silva (2006; 2009; 2015). Esta es una investigación documental, cuyas fuentes son 14 hojas de
lectura relacionadas con las PPP, completadas por gerentes y maestros de escuelas y PPP de escuelas
de la red estatal de Paraíba pertenecientes a 4 regiones de educación. Los resultados indican que el
concepto de Educación Rural aún no es un marco teórico contemplado por las APP de las escuelas
rurales. Revelan una brecha en el proceso de educación continua y seguimiento pedagógico de la
Secretaría de Estado con respecto a la elaboración de tales proyectos. Palabras clave: Campo.
Educación de campo. Proyecto político-pedagógico. Plan de estudios Concepciones de educación
rural.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida em escolas do campo do Estado
da Paraíba. Neste recorte, buscamos identificar como são delineados princípios e fundamentos da
Educação do Campo estabelecidos em Projetos Políticos Pedagógicos de escolas de Ensino
Fundamental pertencentes à Rede Estadual da Paraíba. De modo mais específico, a investigação
intenta captar a concepção de Educação do Campo materializada nos Projetos Políticos Pedagógicos
das escolas de Ensino Fundamental situadas em área rural.
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A Secretaria Estadual de Educação tem sob sua jurisdição um quantitativo de 58 escolas do campo
distribuídas em catorze Regionais de Ensino. Neste estudo, reunimos dados de catorze (14) escolas
distribuídas em quatro (4) regionais, quais sejam: 1ª, 3ª, 4ª e 14ª Região. Compete à Secretaria de
Educação do Estado e às referidas Regionais de Ensino instituírem diretrizes relacionas ao
desenvolvimento curricular, garantirem um processo de formação continuada aos professores e
gestores e acompanharem as escolas, orientando-as e prestando-lhes assessoria na construção dos
seus projetos políticos pedagógicos, realizando estudos e aprofundamento teórico-metodológico.

Às escolas, por sua vez, cabe-lhes a responsabilidade de promover a efetivação curricular e o
desenvolvimento de suas especificidades para a formação dos sujeitos em seu processo de
escolarização. Compete-lhes a dupla função de realizar o seu projeto educativo e sistematizar o
Projeto Político Pedagógico da escola. De modo geral, a maioria das escolas possui um documento
chamado de PPP, muito mais direcionado para a assertiva de atender às solicitações das instâncias
superiores do que voltado para a apresentação das pretensões e desafios da escola e de seus sujeitos.
Daí, porque o texto expresso nos referidos documentos constitui-se, em sua maioria, de uma
descrição de atividades, lista de equipamentos e utensílios, informações sobre a situação da escola,
seu corpo administrativo e recursos humanos.

Com base em tais informações e, considerando o interesse em compreender a concepção de
Educação do Campo nos PPPs das escolas, realizamos a pesquisa e estamos desenvolvendo o projeto
de Extensão: Currículo e Contexto, que consiste em uma formação com gestores e professores de 20
escolas do campo da Rede estadual de ensino da Paraíba, para contribuir no processo de revisão e
adequação dos Projetos-político-pedagógicos das escolas aos princípios e fundamentos da Educação
do Campo.

A partir dos dados coletados na pesquisa é possível perceber que os PPPs das escolas sugerem
questionamentos acerca do teor do texto. O fato de estas escolas estarem localizadas em área rural há
a necessidade premente que os PPPs expressem vinculação com o desenvolvimento de uma prática
pedagógica relacionada com os sujeitos do campo, com as discussões em torno da vida campesina,
com as questões que lhes dizem respeito.

Por essa razão, a pergunta que orienta a presente pesquisa é: qual concepção de Educação do Campo
está presente no PPP da escola (situada no campo)? Outras questões também se sobrepõem, tais
como: que elementos ou princípios dessa concepção se materializam nesse projeto pedagógico? qual
a relação entre as orientações recebidas pelas escolas para a elaboração de seus PPPs e a discussão
sobre Educação do Campo?

A realização e a elaboração do Projeto Político Pedagógico é um espaço político de formação de
pessoas, tanto do ponto de vista do currículo em ação, quanto da sistematização deste currículo em
formato prescritivo. A feitura do referido documento possibilita que a instituição repense suas
concepções, seus princípios, suas práticas, seus anseios e seus modos de se constituírem na
comunidade onde estão inseridas. O documento por si só tem suas limitações. Porém, a discussão em
torno das questões que lhes dizem respeito pode constituir-se em um importante espaço de diálogo,
de reflexão e de construção de uma escola mais aberta e mais comprometida com os sujeitos que a
compõem e com a realização da função social da escola.

Para a realização deste estudo tomamos como fundamento os estudos de Caldart (2008; 2010); Silva
(2006; 2009; 2015), entre outros, que concebem a Educação do campo como uma construção
conceitual imprescindível para as escolas, haja vista a vinculação entre a vivência dos sujeitos em
seu processo escolarização e os fundamentos teórico-metodológicos da Educação, como uma
exigência legal como um direito da educação para todos e todas.

Metodologicamente, o estudo, de abordagem qualitativa, foi realizado através de uma pesquisa
documental. As fontes são catorze (14) fichas de leitura (preenchidas por gestores e professores)
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referentes aos PPPs de Escolas de Ensino Fundamental de Campo, pertencentes a quatro (4)
regionais de Ensino do Estado da Paraíba, bem como exemplares dos Projetos Políticos Pedagógicos
de tais escolas. A análise das informações coletadas foi realizada com base na Análise de conteúdo
de Bardin (1977), a partir da seleção de categorias que subsidiaram a análise temática.

Este estudo reveste-se de grande relevância por configurar-se como uma produção específica
relacionada com a Educação do Campo, fomentando a necessária discussão acerca do
desenvolvimento curricular, possibilitando o aprofundamento do debate que envolve a elaboração do
Projeto Político Pedagógico.

O artigo está organizado de modo a apresentar a problemática que envolve a presente pesquisa,
tematiza os fundamentos da Educação do Campo e apresenta uma análise das informações acerca dos
projetos políticos pedagógicos e da apreciação feita pelos educadores das escolas.

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA CONSTRUÇÃO CONCEITUAL E UMA EXIGÊNCIA
LEGAL.

O debate sobre Educação do Campo nos coloca frente a duas questões indissociáveis: Projeto de
Campo e Projeto de Educação, uma vez que o projeto de educação se desenvolve dentro de um
projeto de sociedade e de país. Com esse entendimento, partimos do princípio de que a Educação é
elemento constitutivo de um projeto maior e, portanto, não tem sentido discutir a Educação, sem
problematizar o contexto no qual ela se desenvolve e sem discutir sua intencionalidade política. Mas
qual nosso entendimento sobre “Projeto”? Fazemos essa reflexão com apoio teórico de Benjamin
(2000) que concebe “projeto” como uma ideia organizada consciente e objetiva que define
princípios, metas e ações, num esforço direcionado e criativo para se construir um futuro imaginado.

A discussão em torno de “projeto” (de campo e de sociedade) torna-se relevante particularmente
frente à defesa dos neoliberais de que “a construção do futuro deve ser comandada por um
mecanismo considerado automático, impessoal e neutro - o mercado -, definido por suas regras e não
pelos efeitos que deve produzir” (BENJAMIN 2000, p.15).

Na contramão dessa posição, a defesa de um Projeto de Campo e de Educação, no âmbito do
Movimento por uma Educação Básica do Campo, sustenta-se na convicção de que “a sociedade,
como um todo, deve construir um projeto que organize o uso de sua capacidade criativa e produtiva,
tendo em vista atingir um futuro desejado. Os neoliberais defendem que só os capitalistas devem ter
esse direito” (BENJAMIN, 2000, p. 16).

É com base nesse entendimento que emerge o Movimento por uma Educação do Campo. A
Educação do Campo resulta, portanto, de um “movimento em rede”, tecido a partir da prática
educativa e articulação política de vários movimentos e organizações sociais populares, que
historicamente atuam na defesa das condições objetivas de vida das populações campesinas.

Em seu percurso histórico de luta e resistência o referido movimento tem pautado-se pela construção
de experiências pedagógicas que rompem com o modelo liberal conservador, no sentido de orientar a
escola brasileira e as organizações da sociedade civil (do campo) a construíram o que hoje afirmamos
ser um Movimento Político-Pedagógico e Epistemológico (grifo nosso), que mobiliza sujeitos
sociais, provoca a academia e interfere no âmbito das políticas públicas na proposição de uma
política educacional que garanta o direito dos povos do campo a escolas públicas de Educação Básica
de qualidade no Campo (SILVA, 2015, p. 229).

Afirmar esse caráter orgânico e político da Educação do Campo é fundamental na tessitura das
reflexões aqui construídas. Seu vínculo de origem com os pobres do campo incorpora o “do”
inerente à Educação do Campo, como elemento constitutivo da sua concepção, como um princípio
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político e um fundamento da sua pedagogia. Trata-se assim, da Educação do trabalhador(a), do
camponês(a), do(a) jovem, das mulheres, de sujeitos étnicos (negros, indígenas, ciganos...). Sujeitos
diversos e invisibilizados pela Educação urbanocêntrica, etnocêntrica e eurocêntrica que demarcou
por séculos a educação brasileira. Associado a esse elemento político, ressaltamos a perspectiva
pedagógica a partir da qual compreendemos a Educação do Campo, como uma:

prática social que tem o objetivo de contribuir, direta e intencionalmente, no
processo de construção histórica das pessoas, e nesse sentido, os movimentos
sociais, como práticas sócio-políticas e culturais constitutivas de sujeitos
coletivos; tem uma dimensão educativa, à medida que constroem um
repertório de ações coletivas, que demarcam interesses, identidades sociais e
coletivas que visam a realização de seus projetos por uma vida melhor e da
humanização do ser humano. (SILVA, 2006, p. 62).

Afirmar a Educação como práxis social tem um desdobramento óbvio que é ampliar sua
configuração para além dos limites da escola. Implica o reconhecimento dos múltiplos, variados e
relevantes espaços pedagógicos que extrapolam a escola e também compartilham da tarefa
formadora dos sujeitos em formação. Porém, tão pertinente quanto afirmar que a Educação do
Campo não se confunde com a escola, é o reconhecimento do quão importante é o espaço escolar
para a efetivação do direito ao conhecimento, historicamente negado aos sujeitos do campo. O acesso
à escola implica na democratização do acesso ao saber (a um determinado saber). Mas qual saber?
Qual escola serve aos sujeitos do campo? Essas indagações fomentam por um lado, um pensar
contínuo e problematizador sobre que escola e que Educação são “dirigidas” às populações
campesinas e, por outro lado, sobre quais elementos identificam essa Educação, que emerge da
prática educativa revolucionária dos movimentos e organizações sociais dos povos do Campo.

Vimos em um primeiro aspecto, que estamos falando de “um projeto”. Trata-se, na expressão de
Caldart (2008), de um acúmulo de práticas, relações e embates. No campo conceitual é possível
afirmar que a “Educação do campo é um conceito em movimento como todos os conceitos, mas
ainda mais porque busca apreender um fenômeno em fase de constituição histórica” (CALDART,
2008 p.70). Compreender a Educação do Campo como práxis implica o entendimento de que o
acesso ao conhecimento escolarizado não pode ser desvinculado das culturas, das lutas e dos anseios
dos sujeitos aprendentes. Tal perspectiva revela-se como sendo:

Uma escola que trabalha desde os interesses, a política, a cultura e a
economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo,
nas suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de
permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na
perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa
população (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 63)

É esta escola que interessa aos povos do campo. Por isso, “A Educação do Campo não pode ser
compreendida em si mesma ou apenas segundo o mundo da educação ou dos parâmetros da
pedagogia” (CALDART, 2010, p. 107). Sem a articulação desse projeto de Educação com o(s)
Projeto(s) de Campo em curso e, em disputa na sociedade brasileira, nosso olhar fica reduzido e
muito restrito. É então a partir dessa articulação entre Educação e Sociedade (Campo) que podemos
melhor compreender a concepção de Educação do Campo, e sua base conceitual.

São os princípios e fundamentos da Educação do campo, o compromisso e engajamento político da
Escola do Campo com a luta em defesa de um projeto de sociedade que inclui e prioriza a política, a
cultura e a economia da agricultura camponesa. É fato que esse não é um princípio dado. Trata-se de
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uma construção histórica que desafia permanentemente a atuação e articulação dos movimentos e
organizações sociais populares do campo, sobretudo quando nos reportamos à escola pública
brasileira, regimentada e gerida por um sistema que desconhece (e se opõe) ao Projeto de Campo que
fundamenta o projeto de escola que defendemos.

Fernandes (1999 p. 65) afirma que “a localização (da escola) é secundária, o que importa são suas
proximidades política e espacial com a realidade camponesa”. Esse entendimento de Bernardo
Mançano Fernandes está de certa forma posto no decreto 7352/2010, quando afirma que “Escola do
campo é aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda
predominantemente a populações do Campo” (art. 1º, parágrafo 1º , inciso II,). Neste mesmo artigo,
no parágrafo 4º, o texto normativo diz ainda que,

A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial
e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de
infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos,
equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequado
ao projeto político pedagógico e em conformidade com a realidade local e a
diversidade das populações do campo.

Salvo algumas “armadilhas” possíveis de serem vislumbradas nessa linha de reflexão, o que aqui
queremos evidenciar é a relevância de que a Escola do Campo construa um Projeto educativo em
consonância com o projeto de sociedade alicerçado em bases contrárias ao hegemônico modelo
capitalista burguês em curso. Entendemos que a escola do Campo deve estar no campo, (é uma
defesa justa, sobretudo frente ao crime crescente de fechamento de escolas no campo). Contudo, a
luta maior é pela garantia de direito das populações campesinas acessarem uma escola que reconheça
sua riqueza e diversidade cultural e que construa seu projeto pedagógico a partir da identidade desses
sujeitos (individuais e sociais).

Defendemos enfim que a identificação política e a inserção geográfica na própria realidade cultural
do campo são condições fundamentais à implementação de uma escola do campo, uma vez que a
identidade dessa escola está associada à luta e cultura dos povos do campo, imprimindo-lhe um
caráter político e de classe (vinculada aos interesses das classes populares). Neste sentido, uma
escola se reconhece do campo ou se afilia a este ‘tipo’ de escola, a partir da sua opção
político-pedagógica e, de sua organização coerente aos princípios da Educação do Campo.

Segundo Menezes (2017) a Educação do Campo é herdeira da tradição da Educação Popular, da
pedagogia do oprimido e da pedagogia socialista criando uma base pedagógica ancorada no
referencial teórico-marxista. É dessa base que emergem os princípios e fundamentos elencados pelo
Movimento da Educação do Campo. E, associados a esses estão os princípios previstos no marco
normativo da Educação do Campo. Destacamos aqui alguns dos princípios previstos na Resolução nº
1/2002:

-O respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais,
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de ração e etnia.

-Incentivo à formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para as
escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares
como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e
estudos direcionados par ao desenvolvimento social, economicamente justo e
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho
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- valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais
necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização
escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola
e às condições climáticas.

Esses princípios apontam para dois fundamentos básicos da Educação do Campo: A relação entre
educação e o modo de produção da vida no campo e o vínculo entre educação e cultura; entre
conhecimento e emancipação intelectual, social e política (conscientização), recolocando a práxis
como princípio educativo (CALDART, 2010, p. 109).

Silva (2009) afirma que a prática pedagógica da Educação do Campo trata o conhecimento como
uma construção social e coletiva dos sujeitos envolvidos na prática pedagógica, mediada
dialogicamente, articulando os saberes sociais com os conhecimentos socialmente construídos e
sistematizados pelas áreas de conhecimento.

Do ponto de vista legal-jurídico-institucional, o Decreto nº 7352/2010 (que dispõe sobre a política de
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA), já
citado anteriormente, reconhece a escola do campo para além da sua localização geográfica,
atendo-se ao caráter político pedagógico do seu projeto. (Art. 1º&1º, I) [...] “as escolas do campo e as
turmas anexas deverão elaborar seu projeto político-pedagógico, na forma estabelecida pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE)”. Ora, há uma ambiguidade manifesta no reconhecimento de
que são os sujeitos quem definem a Escola do Campo, mas ao mesmo tempo limita esta possibilidade
ao afirmar que o PPP da escola, elemento legal para esse reconhecimento, deve seguir as prescrições
estabelecidas pelo CNE. Convém, pois, que os sujeitos da escola autonomamente elaborem o PPP da
escola a partir dos interesses dessa comunidade escolar e de acordo com intenções da escola e de
seus sujeitos.

O referido Decreto segue apresentando incentivo à formulação de PPP específicos para as escolas do
campo, articulando o estudo com o mundo do trabalho; desenvolvimento de políticas de formação de
profissionais da educação para o atendimento da especificidade da escola do campo; valorização da
identidade da escola do campo e controle social da qualidade da educação escolar mediante efetiva
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. É válido destacar que os princípios
já assegurados no marco legal da Educação do Campo materializam as reivindicações do Movimento
no que se refere à elaboração da politica de Educação do Campo no Brasil. É uma luta contínua e
permanente, uma vez que a garantia da legislação, em si, não garante a efetividade da política.
Contudo é a partir desse arcabouço legal que é possível fortalecer a construção político-pedagógica
da Educação do Campo.

Vimos que o Projeto de Educação do Campo busca consolidar-se como uma concepção e prática na
Escola política pública e aqui está um território em forte disputa. A escola pública brasileira é um
território cada vez mais disputado pelo capital no campo, sob a roupagem do agro e hidronegógico; o
que tem colocado o capital e seus interesses em disputa pela hegemonia de concepção, práticas e
políticas da Educação implementada no campo, via Estado, fato que tem provocado a inserção do
projeto de educação camponês no âmbito estatal de forma bastante controversa e contraditória.

É nessa arena política que a Escola do Campo vai lidando cotidianamente com seu fazer pedagógico.
Muitas vezes, ainda, dissociado dessas questões mais amplas que a impactam tão diretamente.

Nosso esforço aqui é nos aproximar dessa Escola e buscar na “formalidade” (documento) do seu
projeto político-pedagógico, a materialidade do que até então apresentamos como concepção,
princípios e fundamentos da Educação do Campo.

Com efeito, os elementos ou princípios conceituais devem estar explicitamente colocados no Projeto
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Político-Pedagógico das escolas do Campo. Essa clareza conceitual e política concebida pelo
Movimento da Educação do Campo precisa adentrar às Redes de Ensino. Vale destacar que esse é
um acúmulo, ou seja, uma produção elaborada pelos sujeitos sociais do Campo e que há um histórico
e político distanciamento entre os movimentos e organizações populares e os aparelhos do Estado,
nesse caso particular a Escola Pública Brasileira.

Por isso, tão relevante quanto dar consistência teórico-metodológica à Educação do Campo é dar-lhe
capilaridade político-pedagógica. Dito de outra forma, é imprescindível fazer com que esse
paradigma adentre às redes do ensino público (municipal, estadual e federal), tanto do ponto de vista
da elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos e, mais especificamente, na vivência do projeto
educativo das escolas no processo de escolarização dxs alunxs.

O ASSENTO DA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NO PPP DAS ESCOLAS
PESQUISADAS

A compreensão de que a escola é um lugar de direito de todos os brasileiros (assegurado pela
CF/1988) e que a educação escolar deve estar referendada na realidade dos sujeitos (LDB 9394/96)
instiga a problematização sobre qual o lugar da concepção de Educação do Campo no Projeto
Pedagógico das Escolas do Campo. A análise possível, realizada a partir da investigação nos Projetos
Político-Pedagógicos e nas fichas preenchidas por gestores e professores de escolas do campo
provoca inúmeras reflexões.

As catorze (14) fichas e textos dos PPPs anlisados apontaram unanimemente que a concepção de
Educação do Campo não está explícita ou inexiste no referencial teórico dos Projetos
Político-Pedagógicos. O que então é possível inferir dessa ausência unânime? Uma possível
inferência é o quanto este paradigma político-pedagógico, emergente da práxis dos movimentos
sociais populares, não adentrou no âmbito da formação dos sujeitos responsáveis “oficialmente” para
pensar e gerir o currículo da escola do Campo. Daí, decorre a necessidade em investir em processos
de formação continuada dos professores e gestores.

No texto dos PPPs quando aparece uma indicação teórica relacionada com a Educação do Campo,
está posta de forma tímida e superficial. A exemplo de um PPP que coloca na sua fundamentação
teórica a pedagogia frereana. “Segundo Paulo Freire “o importante é ler o mundo”. Nessa concepção
o educador deve se comportar como um provocador de situações, um animador cultural num
ambiente em que todos aprendem em interação (...)” (PPP, p 10).

Esse mesmo Projeto político-Pedagógico (de uma escola situada no campo) sequer menciona a
Educação do Campo como modalidade da Educação Básica nem apresenta no seu escopo legal a
indicação de qualquer peça da legislação específica da Educação do Campo (parecer, resolução,
decreto ou portaria). A invisibilidade da especificidade teórica e legal dessa modalidade é gritante
nos documentos analisados. Essa constatação revela um vácuo acerca dos referenciais
teórico-metodológicos sobre os quais os educadores do campo tomam por base para a realização do
ensino. Notabiliza uma lacuna a respeito das pretensões da escola no que se refere ao processo de
escolariação do(a)s alun(a)s. Que aluno a escola pretende formar? Que formação sobre a Educação
do Campo têm os professores das escolas do campo?

Seguindo a perspectiva de que a compreensão sobre a Educação do campo passa pelo entendimento
das relações com os sujeitos do campo, outras questões se sobressaem acerca da necessária
compreensão a respeito da relação entre vida e trabalho, sobre as questões da terra, sobre os saberes,
sobre as lutas e os desafios da vida campesina. Que ensino é realizado nas escolas do campo? Em
que base teórica a escola se fundamenta para cumprir a função social de possibilitar que crianças e
jovens tenham acesso a uma cultura? Que cultura a escola veicula? Que relação tem o ensino
ministrado com a vida dos sujeitos? O imbricamento entre essas questões exige, de acordo com
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Santos (2018, p. 195): “Uma nova postura pedagógica, a construção de outros elos entre professores
e comunidades campesinas se fazem necessárias para garantir uma Educação do Campo que atenda
às demandas dessa população”.

De acordo com os PPPs , a prescrição acerca do desenvolvimento curricular é omissa no que se
refere à vinculação entre o trabalho pedagógico que a escola se propõe a realizar e as condições de
vida das populações campesinas ou sobre os movimentos e organizações sociais populares do campo.
O embasamento teórico conceitual sobre Educação do Campo torna-se urgente para os referidos
educadores, uma vez que, de acordo com Moreira; Candau (2008, p. 19) “o papel do educador no
processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da
construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula”.

Segundo Veiga (2010) o Projeto político-Pedagógico é a ação primeira e fundamental para orientar a
organização do trabalho da escola e este deve ser concebido e construído participativamente, na
perspectiva da sociedade, da educação e da escola que o grupo tem. A definição e clareza desse
projeto é uma condição para que a educação escolar esteja vinculada à realidade dos sujeitos dessa
escola. Por mais que o currículo em ação possa ter alteração em sua dinâmica, o texto escrito é uma
referência do trabalho realizado na instituição.

O fato de os PPPs analisados não apresentarem vínculos com a Educação do campo, abre espaço
para a reflexão sobre o quanto o PPP caracteriza-se mais como um “instrumento estático, formal e
legal” do que como uma sistematização de um projeto de educação embebido da realidade dos
sujeitos e comprometido com uma formação diferenciada.

De acordo com Santos (2018, p.195)

O currículo da escola do campo deve ter como central a formação humana,
priorizar a relação do trabalho na terra como forma de fortalecer a identidade
campesina, independente da atividade profissional que o cidadão opte em
exercer. O currículo precisa incorporar, no processo educativo escolar, a
relação educação e cultura, e garantir a estudantes conhecimento das diversas
formas de manifestações culturais, mas principalmente a cultura campesina.

Os textos expressos no PPP analisado demonstram uma falta de conhecimento sobre a legislação
específica da modalidade de ensino, ou seja, nem referência legal é sequer mencionada na quase
totalidade dos projetos analisados. Restringem-se a fazerem uma listagem de tópicos com
informações sobre estrutura física, recursos humanos, listagem de conteúdos por área de
conhecimento/ano escolar, serviços existentes, etc. Tal formato de apresentação do texto revela
relação com as orientações que a escola obteve para a formulação do seu PPP. Infere-se que a
Regional de Ensino ou Equipe Pedagógica da Secretaria de Educação tenha algum encaminhamento
dirigido às escolas para solicitar, posteriormente, o documento elaborado.

Veiga (2010) lembra que é tarefa comum da equipe escolar e, mais especificamente, dos serviços
pedagógicos (Supervisão Educacional, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional) liderar o
processo de construção do projeto pedagógico de forma coletiva.

Esse direcionamento advindo da Secretaria ou por definição da própria escola para elaborar o PPP
demanda uma reflexão sobre a construção curricular, cuja premissa destaca que deve partir da
realidade dos sujeitos aprendentes. Abre assim a possibilidade de questionamento sobre a base
teórico-conceitual que respalda a formulação de tais documentos. O PPP é elaborado sem levar em
consideração a história de vida e trabalho da população? Por sua vez, os educadores elaboram o PPP
da instituição atendendo aos anseios e intenções da escola ou redigem um texto prescritivo apenas
para cumprir uma obrigatoriedade?
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O PPP que não faz alusão à sua vivência, que não estabelece vínculo com as atividades que a escola
realiza, não só não representa o fazer escolar, como se configura apenas como um documento para
prestação de contas ou um projeto distanciado das pretensões da instituição. Essa contradição pode
ser identificada no trecho contido em um PPP analisado, em que apresenta a relação entre a prática
escolar e a vida dos sujeitos:

está centrada na prática social dos participantes, isto significa que a educação
deve levar em consideração a realidade e a historicidade dos alunos, pois seu
desenvolvimento e sua vida, inclusive seu aprendizado, dependem do meio e
contexto social em que estão inseridos (PPP, p. 05)

A afirmação acima anuncia que a base de sustentação é a prática social dos participantes, a
historicidade dos alunos e o contexto social em que estão inseridos. Porém esta afirmação dilui-se no
teor do PPP, uma vez que as ações estabelecidas não apresentam conexão com essas premissas. Ora,
a escola é no campo, xs alunxs são camponeses, mas “não são consideradas as especificidades da
Educação do Campo na política curricular, na organização do processo educativo escolar, na relação
com o tempo e com os espaços do campo” (SANTOS, 2018, P. 206). Em nenhuma parte do PPP cita
a Educação do Campo ou a vinculação entre a realidade dos sujeitos e a vida campesina ou a história
da luta pela terra, os saberes dos povos do campo.

A alusão ao meio e ao contexto social em que estão inseridos, citados no PPP analisado não encontra
ressonância em ações a serem desenvolvidas na escola, uma vez que desconsidera as práticas
sócio-políticas e culturais desses sujeitos, não expressa nenhuma relação com os movimentos sociais
do campo, nem com os modos de vida dos camponeses, contrariando, assim, o que estabelece a
Resolução nº 1/2002. A referida Resolução estabelece que:

O projeto institucional das escolas do campo, considerado o estabelecido no
artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, constituindo mecanismos
que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os
movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais
setores da sociedade.

Os textos analisados revelam um distanciamento dos princípios e fundamentos da Educação do
Campo, sejam os estabelecidos pelo Movimento, sejam os previstos no marco legal. A afirmação
contida em uma Ficha de leitura do PPP é reveladora:

Infelizmente não construímos nosso PPP pelos princípios ou elementos da
Educação do Campo. Porém, a partir de novas leituras que vamos fazendo no
Projeto [de extensão], construiremos um PPP dentro da nossa realidade.

A afirmação de que o PPP da escola foi elaborado sem ter como base os princípios da Educação do
Campo revela a imediata necessidade de estudos e aprofundamento teórico-metodológicos sobre este
campo de conhecimento. Denota o impasse vivido pela escola ao não abordar, em seu PPP, nenhuma
referência teórica nem os marcos legais que dão sustentação às demandas por uma educação do
campo comprometida com os movimentos sociais e com as lutas dos camponeses.

Notas conclusivas

Ao término desse estudo somos instigadas a apresentar algumas considerações de caráter mais
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político para, a partir destas, nos reencontrarmos com o objeto aqui pesquisado.

A primeira consideração que tecemos nos remete a alguns paradoxos e desafios inerentes à Educação
do Campo. Ao reconhecermos essa Educação como uma construção protagonizada no seio da
sociedade civil organizada e que adentra ao âmbito da Política Pública, num processo de correlação
de forças, a afirmamos como direito e, portanto, como responsabilidade do Estado, ao mesmo tempo
reconhecemos que, esse projeto educativo não cabe nas estreitas medidas de uma política de
educação com orientação neotecnicista e neoconservador como a que vem orientando o Estado
brasileiro.

Nossa segunda consideração, decorrente do paradoxo acima explicitado é o reconhecimento de que o
projeto de Educação do Campo está fadado ao insucesso se não houver a articulação (de base) dos
próprios movimentos sociais em defesa de uma formação continuada de professores pautada nos
mesmos princípios da Educação que deve formar os sujeitos do campo. Isso somente será possível se
houver uma ampla articulação entre movimentos sociais do campo, Secretarias de Estado e
Universidades. Os mesmos sujeitos que protagonizaram o Movimento Por uma Educação Básica do
Campo precisam continuar esta luta para que a Educação do campo tome força e seja oportunizadas
aos estudantes.

Tecidas essas considerações mais gerais, retornamos ao nosso objetivo inicial, qual seja, investigar se
a concepção de Educação do Campo tem assento nos Projetos Político Pedagógicos (PPP) das
escolas situadas no campo. O estudo feito nos permite afirmar a frágil compreensão dos gestores e
professores das escolas do Campo no que se refere à concepção de Educação do Campo, seus
princípios e fundamentos. Desconhecem inclusive a legislação específica dessa modalidade de
ensino que sequer é mencionada na quase totalidade dos projetos analisados.

Reconhecemos ainda o quanto é necessário investir na formação dos professores e em políticas de
acompanhamento pedagógico para as escolas do Campo, sobretudo pelo interesse e envolvimento
dos gestores e professores nos momentos de formação, nos quais levantamos os dados aqui
discutidos. Tal parceria atesta uma certa disponibilidade e abertura necessária para o efetivo processo
de formação. Fica nosso entendimento da estreita relação entre formação (inicial e continuada) como
uma política permanente e a consolidação do currículo da Educação do Campo e, o papel social da
universidade e dos movimentos populares nesse processo de consolidação do Projeto da Educação do
Campo
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