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RESUMO

O artigo analisa as dificuldades enfrentadas pelos professores para frequentar as escolas do campo.
Para tanto, pautou suas análises metodológicas por meio de uma pesquisa bibliográfica. O trabalho
pontuou alguns obstáculos docentes na luta por uma educação de qualidade do e no campo. Discorre
sobre a participação dos movimentos sociais no apoio e na transformação social dos indivíduos via
educação, além de enfatizar sua relevância na construção de políticas públicas educacionais
condizentes com seus anseios. Ser educador do campo exige uma compreensão ampliada de seu
papel, o que torna fundamental formar educadores das próprias comunidades rurais, que não só as
conheçam e valorizem, mas que sejam capazes de compreender os processos de reprodução social
dos sujeitos do campo e que se coloquem junto às comunidades rurais em seus processos de luta e
resistência para uma educação de sucesso.

ABSTRACT

The article analyzes the difficulties faced by teachers in attending rural schools. To do so, he guided
his methodological analysis through a bibliographical research. The work punctuated some teacher
obstacles in the fight for a quality education of the and in the field. It discusses the participation of
social movements in the support and social transformation of individuals through education, in
addition to emphasizing their relevance in the construction of educational public policies in keeping
with their aspirations. Being a rural educator requires a broader understanding of their role, which
makes it essential to educate rural educators, who not only know and value them, but who are able to
understand the processes of social reproduction of the subjects of the field and put themselves
together with rural communities in their processes of struggle and resistance to successful education.

RESUMEM

El artículo analiza las dificultades que enfrentan los docentes para asistir a escuelas rurales. Para ello,
guió su análisis metodológico a través de una investigación bibliográfica. El trabajo puntualizó
algunos obstáculos de los docentes en la lucha por una educación de calidad de y en el campo. Se
discute la participación de los movimientos sociales en el apoyo y la transformación social de los
individuos a través de la educación, además de enfatizar su relevancia en la construcción de políticas
públicas educativas de acuerdo con sus aspiraciones. Ser un educador rural requiere una comprensión
más amplia de su función, lo que hace que sea esencial educar a los educadores rurales, que no solo
los conocen y valoran, sino que también pueden comprender los procesos de reproducción social de
los sujetos del campo y ponerse a sí mismos. Junto con las comunidades rurales en sus procesos de
lucha y resistencia a la educación exitosa.
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1 INTRODUÇÃO

A educação no campo vem durante muito tempo firmando seu lugar e buscando um novo olhar para
sua implantação e a forma como é desenvolvida, de certa modo as escolas do campo estiveram
subordinadas aos modelos da educação urbana e essa visão até hoje parece persistir em alguns
discursos. Modelo esse, que contribuiu fortemente para o surgimento de estigmas e preconceitos aos
habitantes do campo, levandoos a um processo de desvalorização, um sentimento de inferioridade
em relação aos que vivem na cidade.

Diante os anseios das pesquisadoras, esta investigação justifica a escolha da temática pela
necessidade de conhecer a fundo o trabalho docente voltado para a realidade do campo, que traz
mudanças adaptativas junto à comunidade local. Para tanto, o objeto de pesquisa serviu como um
encaixe às inquietações existentes, e a partir de então o desenvolvimento do trabalho deuse de
maneira produtiva e esclarecedora.

Nessa perspectiva, o trabalho pautou suas análises por meio de uma pesquisa bibliográfica, inserindo
de ideias de autores que vêm discutindo a escola do campo e as dificuldades dos seus professores
para ensinar, contribuindo significativamente para a sociedade na medida em que atribui significados
aos enunciados teóricos e ideológicos em investigação. Da literatura pertinente foram selecionados
aportes teóricos e metodológicos que subsidiaram o diálogo das pesquisadoras com os documentos,
ao concretizar as análises das fontes selecionadas.

Atualmente a realidade da educação desenvolvida no meio rural está longe do padrão da educação
que deve ser oferecida em qualquer sociedade. Neste sentido, procurouse investigar as principais
problemáticas para desenvolver uma educação qualitativa que seja satisfatória às particularidades de
tal contexto. Com isso, a pesquisa teve como questionamento a seguinte indagação: Quais as
dificuldades enfrentadas pelos professores da Educação no Campo?

Estruturada em cinco seções, o trabalho tem como objetivo analisar as dificuldades enfrentadas pelos
professores para frequentar às escolas do campo. A primeira seção tratase de um texto introdutório,
que delimita o objeto estudado. A segunda discuti os conceitos e bases da Educação no Campo. A
terceira apresenta alguns aspectos do trabalho docente nas comunidades rurais. A quarta expõe as
dificuldades enfrentadas pelos agentes educadores envolvidos no processo educacional no meio
rural. Por fim, a quinta, traz a luz reflexões conclusivas sobre a temática em questão.

O presente artigo pretende contribuir para o meio científico, tendo em vista que as pesquisas sobre
educação não procuram sanar questionamentos que muitas vezes acabam sendo esquecidos pelo fato
de não serem mencionados como tema principal, mas sim como acontecimentos secundários, a
exemplo, desta abordagem acerca de alguns desafios enfrentados por professores e alunos inseridos
no contexto rural.

Indiscutivelmente, a instituição de ensino tem um papel importante na construção do pensamento
cognitivo de um indivíduo, pois é neste espaço físico que crianças e adultos vão construir seus
primeiros conhecimentos científicos. Falar da escola apresentamos o quanto ela é importante, falar da
educação no campo reafirma sua relevância, mostrando que alunos e professores não estão
esquecidos simplesmente por não praticarem a educação em meio ao barulho da cidade.

2 CONCEITOS E BASES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

A concepção acerca do pessoal do campo, de certa forma, continua a mesma de alguns anos atrás.
Pouco se evoluiu no quesito valorização do homem rural e as políticas públicas não chegam de forma
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eficaz até as escolas do campo. Educação no Campo é, acima de tudo, um processo formativo que
envolve todo e qualquer ser humano em pleno desenvolvimento, bem como as políticas públicas
destinadas à população da zona urbana.

Para Rua (2009), “as políticas públicas (policy) são uma das resultantes da atividade política
(politics): compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores
envolvendo bens públicos” (RUA, 2009, p. 19). Dessa forma, resumidamente, as políticas públicas
são o conjunto de decisões e ações por parte do Estado para alcançar uma determinada finalidade.

Preconiza Costa Neto (2012), que política pública é um campo do conhecimento que busca ao
mesmo tempo “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e,
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente).

[...] Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo,
voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade [...]. Dito de
outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos
que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o
bemestar da sociedade e o interesse público. É certo que as ações que os
dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões)
selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as
demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bemestar da sociedade é
sempre definido pelo governo e não pela sociedade (CALDAS et al, 2008, p.
5).

Diante do que fora exposto, percebese o grau de relevância das políticas públicas para a sociedade
de uma forma geral. Cabe destacar que, as mesmas têm como finalidade solucionar e/ou reduzir os
problemas sociais de um país, ou seja, o papel governamental é imprescindível e caracterizase por
meio de ações, metas e planos previamente definidos, de acordo com a realidade local e demandas
sociais. Portanto, a questão do campo tratase de uma demanda social, da qual diversos atores sociais
participam direta ou indiretamente. Os autores ainda salientam sobre a importância da ação
governamental com intuito de analisar as variáveis, bem como, a partir delas, propor mudanças e
melhorias.

As escolas devem ofertar em sua modalidade de ensino adequações básicas necessárias à população
que reside na zona rural, além de analisar os principais problemas que permeiam as práticas
educativas e as classes multisseriadas.

É notório que a educação, em sua vasta trajetória, sempre apresentou uma série de problemas, que
são agravados no meio rural, cujo índice de evasão escolar tende a ser alto, com um número
considerável de repetências de alunos e escolarização baixa. Sem dúvida, o aluno do campo tem
alguns obstáculos a mais em reação ao alunado da zona urbana. Sobre essas desigualdades, Arroyo
(2006) coloca:

Pareceme que é urgente pesquisar as desigualdades históricas sofridas pelos
povos do campo. Desigualdades econômicas, sociais e para nós
desigualdades educativas, escolares. Sabemos como o pertencimento social,
indígena, racial, do campo é decisivo nessas históricas desigualdades. Há
uma dívida histórica, mas há também uma dívida de conhecimento dessa
dívida histórica. E esse parece que seria um dos pontos que demanda
pesquisas. Pesquisar essa dívida histórica (ARROYO, 2006, p. 104).
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Diante das ideias do autor, percebese que o mesmo faz uma crítica à sociedade brasileira por não
oportunizar políticas públicas de educação para as populações do campo, o que levase a refletir o
quanto a população do campo é carente. Não se resume apenas às condições econômicas ou sociais e
sim ao fato de não se dá a oportunidade ao povo do campo de mostrar o quanto são decisivos no
crescimento do país. Não merecem apenas serem rotulados como produtores e esquecidos como
gente, mas como seres que também precisam de conhecimento, de um olhar humano.

A legislação brasileira em seus primórdios não se referia diretamente à Educação do Campo, porém a
Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe indiretamente sobre a ela, garantindo o direito de
todos à educação, independente de residirem na zona urbana ou rural, “[...] os princípios e preceitos
legais da educação abrangem todos os níveis e modalidades de ensino ministrado em qualquer parte
do país [...]” (BRASIL, 2015, p. 10), que de alguma forma abrange a Educação do Campo.

Nesse viés, no ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB  Lei nº
9.394/96) destacou, em um de seus artigos, a educação rural como garantia a população que reside no
campo. Dessa forma, o Art. 28 dispõe que “[...] na oferta da educação básica rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias para sua adequação às peculiaridades da vida rural e de
cada região [...]” (BRASIL, 1996, p. 24). Os dispositivos são colocados no sentido de se elaborar o
currículo e a metodologia conforme as necessidades e os interesses dos alunos, assim como
adequação do calendário escolar ao contexto voltado à agricultura.

Ainda com a criação dessa lei, percebese que o assunto acaba não sendo tratado com o cuidado que
merece, uma vez que deixa a desejar quanto às especificidades do campo, e no que se refere ao
termo, é cunhado como uma educação rural. A partir desse aporte legal os movimentos sociais do
campo têm a possibilidade de reivindicarem seus direitos, evidenciando a urgência da organização da
Educação do Campo pública no Brasil. A LDB reconhece a diversidade do campo, porém mesmo
com os avanços na legislação, a realidade das escolas para a população rural ainda continua precária.

Mesmo reconhecendo que a criação de Leis voltadas à Educação do Campo tenha assegurado alguns
direitos e um tipo de respaldo importante, devese salientar que a constituição não toca de forma
específica e acolhedora a causa do homem do campo, reconhecendoo como peça fundamental para o
desenvolvimento de uma nação. Esta falta de cuidados para com o homem camponês perpassa
muitas décadas, e continua sendo evidenciada na constituição de 1988. Ainda sobre a constituição,
Soares (2001) argumenta que:

[...] podese afirmar que proclama a educação como direito de todos e, dever
do Estado, transformandoa em direito público subjetivo, independentemente
dos cidadãos residirem nas áreas urbanas ou rurais. Deste modo, os princípios
e preceitos constitucionais da educação abrangem todos os níveis e
modalidades de ensino ministrados em qualquer parte do país.

Assim sendo, apesar de não se referir direta e especificamente ao ensino rural
no corpo da Carta, possibilitou às Constituições Estaduais e à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional  LDB  o tratamento da educação
rural no âmbito do direito à igualdade e do respeito às diferenças (SOARES,
2001, p. 10).

A autora nos reforça que ao mencionar a educação de forma ampla, o Estado engloba
automaticamente a educação também praticada em meio rural. Ainda em uma breve colocação,
Soares (2001) deixa transparecer que esse acontecimento permitiu que outras ações fossem tomadas
em níveis estaduais, bem como favoreceu a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, também já citada anteriormente.
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Sobre a maneira indiferente que é tratado o homem do campo, levase a uma intensa reflexão acerca
da trajetória contraditória que um país pode vivenciar, trajetória essa que é impulsionada pela
imposição capitalista decorrente no país e referese ao modo como tais integrantes do ambiente rural
são carentes de políticas públicas para Educação do Campo. O sistema capitalista, ao mesmo tempo
em que é autor absoluto da produção de grandes riquezas, gera também a pobreza, daí a contradição
absoluta em seus ideais de desenvolvimento. Nas palavras de Marx (1982):

As relações de produção nas quais a burguesia se move não têm caráter uno,
simples, mas um caráter dúplice, que nas mesmas relações em que se produz
a riqueza, também se produz a miséria, que nas mesmas relações onde há
desenvolvimento das forças produtivas, há uma força produtora de repressão
[...] (MARX, 1982, p. 117).

Na concepção de Marx (1982), os agentes produtores elaboram a ponto de causarem o fenômeno
chamado desenvolvimento, terão em contraponto uma força geradora de repressão e de inibição
quando à meritocracia. Essa ideia pode ser colocada em comparativo com os meios de produção de
um país, no qual a força motriz está no trabalhador rural, e a medida em que a relação de produção e
desenvolvimento ocorre tais agentes produtivos acabam sendo colocados sempre em segundo plano,
sem os direitos que lhes são essenciais, a educação de qualidade, por exemplo. Enquanto isso, a
cultura elitista usufrui dos benefícios, que não são poucos.

Frente à dura realidade enfrentada por quem mais tenta buscar a apropriação de certos direitos que
não deveriam ser negados a ninguém, os movimentos sociais estão sempre na luta contra todo tipo de
desigualdade. Não é diferente na zona rural, onde chega apenas o que resta do meio urbano, e quando
chega, talvez venha de forma improvisada e simplória. A Educação do Campo é resultado de práticas
educativas realizadas nas escolas itinerantes nos acampamentos montados em Movimentos Sem
Terra, no qual as condições não eram as melhores tendo que serem ministrada aulas embaixo de
lonas ou até mesmo árvores.

Escolas essas, que na maioria dos casos foram efeitos de mobilizações internas do Movimento e
surgiram como conquistas sociais e políticas do direito à educação inicialmente negada pelos poderes
públicos  municípios, estados e federação  ao direito da educação às crianças, jovens e adultos
acampados e assentados.

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu
da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas
nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de inúmeras
organizações e comunidades camponesas para não perder suas escolas, suas
experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua identidade.

A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no
confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar de
negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem de escolas
porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da lógica da produção
para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões, necessidades,
formas. E ao nascer lutando por direitos coletivos que dizem respeito à esfera
do público, nasceu afirmando que não se trata de qualquer política pública: o
debate é de forma, conteúdo e sujeitos envolvidos. A Educação do Campo
nasceu também como crítica a uma educação pensada em si mesma ou em
abstrato; seus sujeitos lutaram desde o começo para que o debate pedagógico
se colasse à sua realidade, de relações sociais concretas, de vida acontecendo
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em sua necessária complexidade (CALDART, 2007, p. 23).

No texto supracitado notase a história por trás da conquista, apresenta o mínimo de reconhecimento
que merece ter o morador/trabalhador do campo, caracteriza a luta para uma vida de igualdade, e
reforça a premissa de que as minorias, infelizmente, precisam lutar desde sua existência por
condições melhores, igualitárias, humanas.

Em linhas gerais, o que se tem como concepção de campo, notoriamente apresenta ter o seu sentido
fortemente cunhado pelos movimentos sociais no final do século XX, referindose à identidade e a
cultura dos povos residentes ao campo e consequentemente suas comunidades, valorizandoos como
indivíduos que possuem vínculos culturais e valores relacionados à vida na terra. Dirigese ao campo
puramente como lugar de trabalho, de cultura, da produção de conhecimento na sua relação de
existência e sobrevivência. O povo, seja ele qual for, merece ser reconhecido pelos seus valores, por
suas contribuições para a sociedade, e não simplesmente pelo seu endereço residencial.

3 A EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES NO CAMPO

A educação deve ser sempre a prioridade na vida humana. Essa premissa precisa ser constantemente
levada em consideração, independentemente do local em que essa seja praticada, isso inclui,
obviamente, o ambiente do campo, cujo seu contexto histórico foi menosprezado e classificado como
sendo o lugar onde tudo chega em última instância, e quando chega é de uma qualidade duvidosa.

O conhecimento que se tem é que o homem do campo é aquele ser de pouca instrução, um indivíduo
atrasado, retrógrado. Porém, essa concepção não condiz com a realidade do morador rural, embora
ainda se tem um certo preconceito com o mesmo. Em relação à educação, existem críticas quanto à
sua qualidade e sua funcionalidade no campo, onde a luta que perpassa décadas, ou quem sabe até
séculos, sempre teve como objetivo o reconhecido da educação do campo como uma prática
pedagógica que requer a atenção devida.

Tais conquistas também são atreladas aos movimentos sociais desenvolvidos no campo, dentre eles o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que em seus assentamentos preconizam
uma educação voltada para a construção do homem militante, ou seja, participativo nas causas
sociais. Sobre essa ligação da educação com o social, Pistrak (2002) diz que:

O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao
trabalho social, à produção real, a uma atividade concreta socialmente útil,
sem o que perderia seu valor essencial, seu aspecto social, reduzindose, de
um lado, à aquisição de algumas normas técnicas e, de outro, a
procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este ou aquele detalhe de
um curso sistemático (PISTRAK, 2002, p. 38).

Pautandose na colocação de Pistrak (2002), cabe uma reflexão acerca do que realmente a escola
preconiza e qual é de fato sua real função social. Desse modo, percebemos na fala do autor que o
processo educativo desenvolvido em muitos dos movimentos decorrentes do campo, preocupamse
com a questão social, no desenvolvimento do ser para que seja atuante em meio à sociedade.

Ainda referente ao que é ensinado nas escolas localizadas no campo, com propostas voltadas
realmente para o homem do campo e suas peculiaridades, devese ressaltar que a educação praticada
nesse meio não é de forma alguma, uma educação com características puramente ou
predominantemente tradicional, mas sim uma educação difundida sob uma discussão atualizada, não
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bancária, nem tampouco manipuladora e dominadora. Tratase de uma educação problematizadora,
que dialoga e questiona sempre contextualizando.

[...] o educador problematizador refaz, constantemente, seu ato cognoscente,
na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes
dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o
educador, investigador crítico [...] (FREIRE, 2005, p. 80).

Constatase que o modelo educacional passou e continua passando por uma adequação ao modo
como vive a sociedade, sempre em busca de mentes que, além de absorverem técnicas, sejam
capazes de confrontar ideias, de dialogar com seu mediador. Nessa perspectiva, Freire (2005) faz
defesa ao educador que se propõem a tal ação, pois ele também ganha ao mediar o conhecimento
existente, levando em conta que diante de si estão seres humanos e não dispositivos de
armazenamento, e muito menos mentes atrofiadas incapazes de construir e reconstruir seus
conceitos, sua forma de aprender.

A educação nas comunidades do campo ocorre de maneira esperançosa, confiando sempre em
melhorias nas políticas públicas e na construção de um currículo que exauste a educação no campo e
para o campo. No mais, buscase a superação de quaisquer que sejam os empecilhos e tenta se
sobressair diante das imposições e tentativas de embargos enquanto a ausência de políticas públicas
satisfatórias e inovadora.

O discurso abordado em torno da democratização da escola pública é recheado de perspectivas
fascinantes, mas que na prática acabam deixando muita coisa a desejar e acaba perdendo a essência
quando percebese o quanto a educação permanece deficiente.

A democratização exigida, pois, não é somente do acesso, mas também da
produção do conhecimento, implicando outras lógicas de produção e
superando a visão hierarquizada do conhecimento própria da modernidade
capitalista. (...) Esta compreensão sobre a necessidade de um “diálogo de
saberes” está em um plano bem mais complexo do que afirmar a valorização
do saber popular, pelo menos na discussão simplificada que predomina em
meios educacionais e que na escola se reduz por vezes a um artifício didático
vazio. O que precisa ser aprofundado é a compreensão da teia de tensões
envolvida na produção de diferentes saberes, nos paradigmas de produção do
conhecimento (CALDART, 2010, p. 112).

Na escola e nos modelos de ensino existem concepções que necessitam de uma análise maior, e essa
democratização que tanto se fala nos projetos educacionais e que muitos acreditam de fato que
exista, embora seja um avanço considerável para uma sociedade, ainda não satisfaz os anseios de um
povo. Não é preciso democratizar somente o acesso à escola, é vital que seja condicionado um
modelo melhor de educação, que seja democrático os meios de produção de conhecimento e que as
mudanças ocorram no ingresso e na permanência do aluno.

Falando de um modo geral é facilmente notável que além das complicações comuns à educação do
país, a educação do campo ainda é praticada em condições desiguais. Persiste na busca de dias
melhores, pois nas comunidades do campo são comuns algumas barreiras externas à escola como a
qualidade do transporte escolar que pode interferir significativamente no aprendizado de seus
praticantes.
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4 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

Ensinar exige, sem dúvidas, muita dedicação por parte de qualquer profissional competente, sendo
que os desafios sempre existiram e continuaram a existir dentro e fora do ambiente de trabalho, a
escola. Para que se alcance o êxito naquilo que é proposto é preciso uma certa persistência. No caso
da educação, o objetivo é promover a aprendizagem. Aliás, não é fácil ter o árduo dever de ensinar a
pensar, pois os modelos de aprendizagem atuais preconizam uma maior dinamicidade nas aulas
deixando de lado aquela visão retrógrada de memorização e enfatizando a criticidade do aluno.

A globalização também contribuiu para nova conjuntura educacional, onde o planejamento escolar
almeja um perfil docente com fortes caraterísticas de um mediador e uma descentralização das
responsabilidades no processo de ensino e aprendizagem. Com essa necessidade constante de
mudanças, a escola também trabalha sempre em busca do novo, tanto no viés do conhecimento como
nas novas possibilidades de se ensinar.

Com a crescente globalização, as mudanças em curso se disseminam por
todas as sociedades ocidentais e mesmo orientais. Por isso, tornase cada vez
mais importante a descoberta mútua, o compartilhamento de experiências e
as ressonâncias comuns que se refletem sobre os processos de socialização e
aprendizagem. A construção da identidade que tradicionalmente ocorria
através da integração num contexto de tradições e valores estáveis e fixos
tornase cada vez mais fragmentária e dispersa. O que antes era uma
trajetória natural e direta para o interior de uma tradição, hoje se apresenta
como uma encruzilhada de múltiplas alternativas. [...] Poderíamos resumir
algumas das principais características da sociedade complexa. Antes de tudo,
tratase de uma sociedade em permanente movimento de transformação seja
no plano econômico, cultural ou ético. Resulta daí um cenário de identidades
diferenciadas que coabitam lado a lado e precisam entenderse sem
parâmetros nem critérios. Uma sociedade dependente da ininterrupta
produção do novo no plano do conhecimento, da moda, da informação, da
arte e até mesmo dos valores (GOERGEN, 2009, p. 5).

A complexidade da sociedade apontada por Goergen (2009), pode ser sentida diariamente em vários
atos decorrentes do indivíduo, e causa impactos até na construção da identidade do sujeito, uma vez
que se configuram em uma sociedade que sobrevive na perspectiva da mudança constante e no
surgimento da informação.

Todos os desafios encontrados no cenário educacional chegam na educação oferecida às
comunidades do campo, porém tais desafios não são os únicos existentes. Eles se somam às
dificuldades peculiares do próprio homem do campo, a exemplos, do transporte de alunos que
residem distante da escola, do repasse da merenda escolar, de manter os alunos frequentes nos
períodos de colheitas, entre outros.

Ainda que se tenha tamanhas dificuldades em meio rural no quesito educação, sem dúvidas alguma,
a pior delas está atrelada às metodologias existentes nas escolas do campo, que contribuem
significativamente para o regresso nos meios de aprendizagem decorrentes da sala de aula. A
educação do campo, nas últimas décadas avançou satisfatoriamente em busca dos espaços de
pesquisa sobre escola pública, empenhandose em construir uma metodologia que acompanhe os
aspectos pertinentes à esfera rural e enfatize as características próprias de cada realidade. Para que
isso realmente ocorra, fazse necessário um esforço de integração entre escola e comunidade,
objetivando um maior conhecimento do espaço rural e o perfil do campesinato, trançando assim
características de uma escola que se encaixe perfeitamente à realidade na qual está inserida.
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Na educação e pedagogia do campo, partese da particularidade e
singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que produzem suas
vidas no campo. Todavia, não se postula o localismo e nem o particularismo,
mediante os quais se nega o acesso e a construção do conhecimento e de uma
universalidade histórica e rica, porque é a síntese do diálogo e da construção
de todos os espaços onde os seres humanos produzem sua vida. Educação e
conhecimento apontam para uma sociedade sem classes, fundada na
superação da dominação e da alienação econômica, cultural, política e
intelectual (FRIGOTTO, 2011, p. 36, grifos do autor).

Sobre o discurso de uma educação mais integrativa e acolhedora, o autor menciona a pedagogia do
campo, partindo do pressuposto da individualidade própria do morador do campo, onde reforçase a
ideia da valorização local e a adequação do currículo às necessidades da comunidade a qual se
difunde o processo educativo.

Para o professor que recebe a proposta de trabalhar em escolas fixadas nas zonas rurais, certamente é
grande o receio de assumir uma sala lotada de alunos com costumes diferentes dos existentes no
alunado da zona urbana e, sem dúvidas, com gírias próprias de sua localidade, às vezes taxados de
“caipiras”. Nesse ponto existe um desafio pessoal muito grande, tendo em vista que esse profissional
também necessita fazer o deslocamento até seu local de trabalho sob condições climáticas adversas.

Em relação à composição do quadro de professores designados para lecionarem nas escolas rurais,
cabe mencionar o perfil desses educadores e se eles realmente dispõem de condições estruturais para
a ampliação das relações com a comunidade local. A interação do educador com as comunidades
internas e externas, a incorporação de seus costumes, bem como datas festivas locais, entre outros
aspectos, é imprescindível à prática docente de uma educação voltada para diversidade e
individualidade das crianças. Sobre o perfil docente que exerce suas funções nas escolas rurais e a
integração positiva em tais escolas, Oliveira (2011) destaca que:

Entre as transformações fundamentais para a concepção da escola do campo,
encontrase a formação dos educadores, principais agentes deste processo,
mas que, muitas vezes, são desvalorizados no trabalho que exercem, e cuja
atuação no meio rural é colocada como penalização e não como opção. A não
viabilização para a qualificação profissional destes professores diminui sua
autoestima e sua confiança no futuro, o que os coloca numa condição de
vítimas provocadoras de novas vítimas, na medida em que realizam um
trabalho desinteressado, desqualificado e desmotivado (OLIVEIRA, 2011, p.
65).

As políticas públicas não é o único fator determinante na qualidade da educação, embora seja
importantíssima para o bom funcionamento da mesma. Podese afirmar, baseado nas ideias
anteriores, que o professor, um dos principais agentes do processo educacional, também precisam
estar motivados para fazer dar certo. Esses profissionais são condicionados ao trabalho nas escolas
distantes da cidade onde geralmente residem, sob forma punitiva e não por escolha própria. Desse
modo, seu rendimento não será o mesmo de um profissional que seja alocado em um ambiente de
trabalho desejado, cujo fator influencia no interesse e no desejo de mudar a realidade de seus alunos,
no desenvolvimento da aula.

Além da insatisfação profissional por trabalhar em uma escola que não lhe agrade, o educador acaba
reproduzindo uma educação com aspectos urbanizados, porém essa atitude é quase que automática,
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já que nesse sentido as políticas educacionais têm suas responsabilidades. Não é novidade que a
educação do campo tem tais características da cidade, ainda mais quando se aborda a globalização e
constatase que as tecnologias oferecidas não chegam nas escolas da zona rural, dificultando a rotina
de alunos e também de professores no momento da preparação e da execução de suas aulas.

Essa realidade é percebida no espaço rural, e nesta perspectiva, se inserem os
sujeitos do campo, como o agricultor familiar, que não consegue acompanhar
a evolução tecnológica que a globalização lhe confere. Como resultado,
muitos desses agricultores acabam por abandonar o campo e buscam a cidade
pensando ser essa a alternativa mais viável para o futuro. É importante que se
diga, que neste processo, a escola não teve grande importância, e muitas
vezes, estimulou o sentimento de que o campo é atrasado, e que somente as
pessoas que moram na cidade podem usufruir das comodidades e do
confronto proporcionado pela evolução do processo urbano. Portanto, a
realidade vivida pelo homem do campo, seus saberes, não são valorizados na
comunidade rural, como não o são na escola que educa esses sujeitos
(MOURA, 2009, p. 12).

A escola rural encontrase em meio a essa desvalorização e a comunidade local acaba tendo a visão
de que foi esquecida no tempo, colaborando muitas vezes para a falsa impressão de que a migração
para os centros urbanos resolve esse problema, que por sua vez, já se tornou histórico.

Dentre vários fatores que implicam desafios para a qualificação do conhecimento difundido nas salas
de aula do interior do país, frisamos a falta de atitude das autoridades competentes para que se
construa uma sociedade mais justa, não só para a comunidade urbana, mas para todos, pois todos têm
direito a educação e cabe aos mesmos tornála de qualidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação sempre será o grande diferencial de uma sociedade, por isso é nela que se deve investir
sempre. Ser educador do campo exige uma compreensão ampliada de seu papel, o que torna
fundamental formar educadores das próprias comunidades rurais, que não só as conheçam e
valorizem, mas, principalmente, que sejam capazes de compreender os processos de reprodução
social dos sujeitos do campo e que se coloquem junto às comunidades rurais em seus processos de
luta e resistência para uma educação de sucesso.

Não basta compreender os altos e baixos de uma sociedade, é necessário que se faça algo visando
sempre o melhor para seus membros. Em se tratando do povo do campo, deve haver uma união em
prol de mudanças, cujas modificações só serão possíveis quando se têm pessoas educadas,
compromissadas e que as queiram. Afinal, o homem do campo sempre manteve o lucro do país
através de sua mão de obra cuidadosa alimentando quem tem fome, sendo assim, nada mais justo que
saciem sua sede conhecimento.

O descaso que é evidente pela educação do campo pode ser sentido também nas pesquisas
acadêmicas, tendo em vista a escassez de material acerca de políticas públicas que atendam às
necessidades da população camponesa. Existem estudos acadêmicos que frisam em sua grande parte
o que os governantes poderiam fazer para que o cenário educacional favoreça as diversidades e o
crescimento profissional e social de cada indivíduo, em consonância com isso, mesmo na busca de
“novidades” para a educação do campo, verificase o quanto o assunto é desmerecido em escala
nacional.
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Ao menos percebese uma certa preocupação em formar professores com habilidades no ensino do
campo, porém com mínimo destaque que merece, e é embasandose nessas colocações que a
iniciativa na produção cientifica é enaltecida no meio acadêmico. Tais produções servem de
referencial e de incentivo para que outras pesquisas aconteçam e que percebase gradativamente que
o assunto em questão merece sim, um destaque especial, se não por governantes, então que seja por
pesquisadores que buscam transformar a sociedade a partir do conhecimento.
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