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RESUMO: Este artigo é fruto de pesquisa relativa à temática científica educacional intitulada
“Democratização e Expansão do Acesso à Escola Pública: um olhar sobre a educação no campo”. No
tocante a este estudo, a presente pesquisa teve como objetivo aproximar a comunicação entre a
vivência e a realidade imbuída em sua particularidade, pluralidade e diversidade. É pertinente e
necessário ampliar estudo e conhecimento com analise em um breve histórico da educação no campo
e a Lei a LDBEN nº 9394/96, o processo de inclusão escolar na democratização e a expansão da
escola no campo. Mas o acesso à escolaridade no país, não foi homogêneo, por conta da
desigualdade nas regiões, nos estados mais pobres, zonas urbanas periféricas e nas zonas rurais. No
campo os índices de analfabetismo são elevados e os conteúdos sem correspondência com a
realidade sociocultural dos alunos.

PALAVRAS CHAVES: Democratização. Expansão do acesso. Educação do campo.

ABSTRACT: This article is the result of research on the educational scientific theme entitled
“Democratization and Expansion of Public School Access: a look at the education in the field”. With
regard to this study, the present research had the objective of approximating the communication
between the experience and the reality imbued in its particularity, plurality and diversity. It is pertinent
and necessary to expand study and knowledge with analysis in a brief history of rural education in the
field and the Law to LDBEN nº 9394/96, the process of school inclusion in democratization and the
expansion rural school in the field. But access to schooling in the country was not homogeneous due
to inequality in the regions, poorer states, peripheral urban areas and rural areas. In the field the
illiteracy rates are high and the contents do not correspond to the socio-cultural reality of the students.

KEYWORDS: Democratization. Expansion of access. Education in the field.

RESUMEN: Este artículo es fruto de una investigación relativa a la temática científica educativa
titulada “Democratización y Expansión del Acceso a la Escuela Pública: una mirada sobre la
educación en el campo” En cuanto a este estudio, la presente investigación tuvo como objetivo
aproximar la comunicación entre la vivencia y la realidad imbuida en su particularidad, pluralidad y
diversidad. Es pertinente y necesario ampliar estudio y conocimiento con análisis en un breve histórico
de la educación en el campo y la Ley a LDBEN nº 9394/96, el proceso de inclusión escolar en la
democratización y la escuela del campo. Pero el acceso a la escolaridad en el país, no fue
homogéneo, debido a la desigualdad en las regiones, en los estados más pobres, zonas urbanas
periféricas y en las zonas rurales. En el campo los índices de analfabetismo son elevados y los
contenidos sin correspondencia con la realidad sociocultural de los alumnos.

PALABRAS CLAVES: Democratización. Expansión del acceso. Educación en el campo.

INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto de experiências e reflexões advindas no estudo e pesquisa estabelecidos no
objetivo do diálogo construtivo, entre a realidade e a vivência sobrevindas da temática intitulada
“Democratização e Expansão do Acesso à Escola Pública: Um Olhar Sobre a Educação no Campo”.
Realizado em uma metodologia de natureza exploratória descritiva com abordagem qualitativa, sob a
ótica da crescente ampliação e extensão do acesso à educação pública, no campo, contextualizada
por um espaço, aberto e acessível a todos. A pesquisa mostrou que o indicativo ao processo da
democratização, da expansão do acesso à escola pública brasileira e no campo, situações problemas,
mas como diz Santos (2008, p.162), os mesmos não se estabelecem apenas nos seus alunos e em
suas condições culturais, porém da sensibilidade, da apropriação do autêntico, do entendimento dos
mecanismos dos sistemas educacionais, e da formação acadêmica dos professores.
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Ao abordar a temática, faz-se necessário voltar o olhar a um fato histórico da escola pública brasileira,
até a década de 1950, seu acesso era restrito, para poucos, estava a serviço de uma pequena
população, atendia apenas a uma minoria privilegiada. Foi no período colonial, o início do processo de
democratização do acesso à escola pública no Brasil, a Constituição Federal de 1824, constituiu
segundo Cerqueira (2018), o direito a instrução primaria, a gratuidade para todos os cidadãos. O
artigo 178, § 32, postulou que em todas as cidades e vilas populosas existiriam escolas de primeiras
letras, ficando, assim, as localidades longínquas e menos populosas, sem escolas e sem a instrução
primaria.

Apesar da determinação da localidade, ser as de maior população, a legalidade da ação estaria na
própria ação, mas a falta desta no efetivo cumprimento da legalidade, deixa a ação sem legitimidade.

Porém, o acesso democrático, em oposição à escola restrita para poucos, teve início com as
reivindicações dos educadores da Escola Nova a partir da década de 1930, se configurou em meados
do século XX, e se intensificou na década de 1980, década da Constituição brasileira. Foi, apenas, no
século XX, que os esforços em prol da democratização do acesso ao ensino público brasileiro
ganharam forças. Isso porque, até os anos de 1930, o Brasil era essencialmente agrário, de modo
que a maior parte de sua população vivia no campo, imbuídas em sua particularidade, pluralidade e
diversidade, não percebia a necessidade de escolas.

Para Bittar (2012, p.158-168), o projeto de desenvolvimento econômico pautado na industrialização,
realizado no governo de Getúlio Vargas, foi que, aumentou a demanda por escolarização no país,
ganhando maior ênfase na primeira metade do século XX. Na ocasião a educação e a pedagogia
necessitavam de abordagens com características e singularidades direcionadas pelos sujeitos que
produziam suas vidas no campo.

Assevera Frigotto (2010, p. 36), que, não se postula o localismo e nem o particularismo, mediante os
quais se negam o acesso e a construção do conhecimento e de uma universidade histórica. Neste
sentido, concebeu então o início do processo da democratização de oportunidade ao acesso à escola
pública. Na visão que descreve Souza (2011), o sistema de ideias da educação rural é presente na
maior parte das escolas públicas no campo, essa dialética atribui um padrão de educação
fundamentado nos valores da cultura urbana, desvalorizando, desse modo, a identidade e a cultura da
população no campo. Nada obstante, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, os assentados da
reforma agrária, os agricultores e os assalariados rurais. Segundo Souza (2010, p. 54), todos formam
a categoria de sujeito histórico. O que apenas os particulariza é a prática social, cultural. O que os
une, apenas são as relações de trabalho, com a terra, e a pertença, de cada uma, as categorias, com
a classe trabalhadora, em oposição à classe latifundiária.

Mas quando se concebe o que descreve Abrayomay (2013, p.20), uma visão estigmatizada no
campo, a expressão, sempre minguada do que vai restando das concentrações urbanas se credencia
na máxima a receber políticas sociais que compensem sua inevitável decadência e pobreza. Destaca
em contrapartida, a escola no campo tem a intenção diante do que se deve fazer, para Ferraro e
Ribeiro (2002, p. 95), uma educação que privilegie a realidade rural, as questões específicas dessa
realidade, que ajude a superar a dicotomia entre campo e cidade, contribuindo para superar
discriminação e preconceito próprios de estrutura social. Assim, a pesquisa teve como objetivo
aproximar o diálogo construtivo entre a vivência e a realidade da educação no campo, imbuído na
particularidade, pluralidade e diversidade; focado na política da democratização e expansão, do
acesso à educação no campo. Visto que, em nosso país começou a se concretizar, apenas, na
primeira década do século XXI, mesmo assim, para a sua inserção, foi imprescindível uma intensa
ação dos movimentos sociais organizados.

Este artigo está organizado em uma discussão, temática, acerca da educação no campo, que versara,
o olhar sobre os fatos que formulam: um breve histórico da educação no campo; o que concerne à
base legal da educação no campo, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN; a
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inclusão escolar na educação no campo; a democratização e a expansão escolar na visão do campo;
os aspectos metodológicos que embasaram o desenvolvimento da metodologia da pesquisa e, as
bases que se construíram a partir de tais pressupostos, e se contextualizaram na discussão
apresentada dos resultados e na finalização das ideias elaboradas e expressa na conclusão final.

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

A educação e a sociedade brasileira, em seu contexto têm sido marcadas por novos processos de
mudanças e organizações, apontadas também por transformações social, econômica e educacional,
advindas do processo de industrialização e do surgimento de nova classe social. Esses fatos
conduziram debates sobre o crescente êxodo rural, que teve como principal responsabilidade, à
educação no campo. Por conseguinte, a escola, não estava promovendo meios de fixar o homem ao
campo, transmitia valores urbanos, desvalorizando a vida rural. A partir daí surgem, questionamentos,
com os pioneiros da educação nova, reivindicando escola pública e gratuita para todos.

O processo educacional era desenvolvido, com a valoração dos métodos e conteúdos adotados na
escola da zona urbana, que caracterizava a desvalorização de conteúdos e metodologias da
educação do campo. No entanto observa Kolling (1999. p. 22), que, existe uma tendência dominante
em nosso país marcada por exclusões e desigualdades ao considerar a maioria da população que
vive no campo como a parte atrasada e fora do lugar no almejado projeto de modernidade.
Fundamental e essencial seria a seguridade, ou seja, estabelecer um sistema de proteção pública
zelando pela estrutura de conhecimento, oferecendo oportunidades, legalmente determinantes, para
todos da educação no campo. Fundamental e essencial seria asseverando, legalmente
determinantes, na escola do campo.

A educação no campo precisa de reforma, em termos de estrutura e de organização, que caracterize
a flexibilidade, nas formas de desenvolvimento do ensino, quanto ao que concerne ao currículo, um
ajuste da realidade, que possa atender a população escolarizável no campo, assegurando a todos o
direito, a uma educação de qualidade. Nesse panorama, o Brasil, na década de 30, passou por
mudanças significativas no campo estrutural em termos educacional, impactando diretamente na
educação e no ensino no Brasil.

Buscaram adequar à oferta para todos, criando o Ministério da Educação - MEC, o Sistema Nacional
de Educação - SNE, e o Conselho Nacional de Educação - CNE, com a finalidade de assessorar o
MEC. Surgem também, segundo Sander (2007, p. 28), o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, os
reformistas da educação, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, instituíram em 1932, a
renovação educacional no início da segunda República, estava alicerçada. Isso trouxe uma relevante
importância da educação para o desenvolvimento do país.

Neste sentido, foi ainda na década de 30, que surgiu a ideia, como bem diz Calazans (1993, p. 26), da
escola integrada às condições locais e regionalistas, cujo objetivo era promover a fixação do homem
ao campo, assegurar as oportunidades legalmente determinadas. Essa compreensão estava
associada com o Estado Novo em 1937, que para Leite (2002, p. 30), voltou à atenção para a
educação no campo, visando à expansão do ensino e preservação da arte e folclores rurais, o papel
da educação como canal de difusão ideológica, era preciso alfabetizar, mas sem descuidar dos
princípios de disciplina e civismo.

Na década de 40, é público e notório que, a escola rural no Brasil, incluída na ação de modernização
do campo, teve um papel fundamental no processo de expropriação / proletarização dos agricultores e
suas famílias, com o objetivo segundo Calazans (1993, p. 35), de preparar os indivíduos e os grupos
para participarem, como responsáveis produtivamente, de um processo de mudança cultural
identificado como desenvolvimento econômico. Isso se deu através de projetos integrados para o
meio rural mediante convênios do Brasil com os Estados Unidos.
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Os ajustes nas décadas de 60 e 70 ocorreram por projetos integrados para o meio rural em âmbito
nacional, pautados no desenvolvimento de comunidades, educação popular e de adultos, por
expansionismo dos movimentos populares, agrários.

Na década de 80, visto ao exposto, os programas oficiais, propuseram a expansão do ensino
fundamental do campo, com a melhoria do nível de vida e de ensino, redução da evasão, da
repetência escolar e redistribuição equitativa dos benefícios sociais. Os programas não foram
suficientes para garantir aos camponeses a permanência no campo, e tampouco foi capaz de
melhorar as condições de vida dos mesmos.

Ainda na década de 80 surgiu o movimento de toda criança na escola, defendendo o acesso à
educação e a universalização do ensino público brasileiro antes mesmo da constituinte do Brasil,
(2010), ou seja, da “Constituição Federal de 1988”. Isso elevou, ainda mais, os índices de repetência
e evasão principalmente, nas 1º (primeiras) séries, do Ensino Fundamental de 8(oito) anos, em todas
as escolas públicas brasileiras. Hoje denominada de 2º (segundo) ano do Ensino Fundamental de 9
(nove) anos. A exclusão dos alunos, nessa época, era muito elevada, muitas crianças não completava
o Ensino Fundamental, posteriormente o pleito, não apenas o acesso das crianças, mas da qualidade
do ensino público.

Hoje situamos em outra etapa sobre os direitos a educação, o respeito à diversidade dos alunos no
contexto escolar, que trata também do tema sobre a qualidade da educação, que a escola
compreenda o mundo a partir da realidade em que seus alunos estão inseridos. Seja no campo, na
cidade, na periferia, no assentamento, remanescente de quilombo ou indígena, ou ainda, ribeirinha,
identificando o que é diferente em cada instituição escolar e em cada modalidade de ensino.

Ao sistema, porém, cabe descrever as ações e programas na busca das soluções, mas é necessária
uma real articulação política de orientação do crescimento quantitativo, a garantia de recursos
materiais, preparação de recursos humanos para um funcionamento contínuo e eficaz, para um
ensino direcionado, a melhoria qualitativa, nas redes de escolas públicas brasileiras, obrigatórias e
gratuitas. Melo (1987, p. 21) diz a expansão do ensino de 1º (primeiro) grau para a época,
asseverando a universalização, garantindo acesso e permanência a todos, era um objetivo muito
gigantesco, quanto conciso. Não era tarefa de um governo, mas de uma geração.

Ainda na década de 80 foram desencadeadas, segundo Melo (1987, p. 21), as condições para um
processo estratégico que pudesse gerar mudanças substanciais e consolidá-las, tendo em vista,
futuros avanços na direção de um ensino de 1º (primeiro) grau de boa qualidade e para todos. A partir
dessa interpretação entende-se que a ideia de universalizar o ensino de 1º (primeiro) grau apresentou
um pré-requisito indispensável a sua efetivação, á escolaridade básica através de uma política
educacional lúcida, realista, direcionada aos esforços financeiros para o essencial e para as
condições futuras sólidas e possíveis dos avanços.

É importante ressaltar que, os fatos dos anos que se seguiram após a década de 80, foram
assinalados por debates e discussões em torno da elaboração e aprovação no Brasil (1996), da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN nº 9394/96, aprovada em 20 de dezembro de
1996. Para a Educação do campo vale a pena mencionar a importância do papel das entidades e dos
sindicatos na luta por uma lei que garantisse uma escola pública, de qualidade. Após vários debates e
embates, com interesses antagônicos, a LDB foi aprovada.

EDUCAÇÃO DO CAMPO E A LDBEN Nº 9 394/1996

As experiências no que tange a educação no campo, no Brasil (1996), a nova Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/96, no seu Título V, Capítulo II, Artigo 28, propõe medidas de
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adequação da escola a vida do campo, que não estavam contempladas nas leis anteriores, afirmando
que:

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação as peculiaridades
da vida rural e de cada região, especialmente. Os conteúdos curriculares e
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da
zona rural; e a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar as fases do ciclo e ás condições climáticas, sendo por fim a
adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996)

Como se pode perceber a expressa lei no que diz respeito à questão dos conteúdos curriculares para
a educação básica no campo, ainda mantém um ensino no campo com as mesmas características
das escolas urbanas. Ou seja, um currículo voltado aos conteúdos formados e informados no
processo de urbanização e industrialização tornando para os interesses de certas classes sociais,
sem considerar a diversidade sociocultural dos sujeitos que constroem suas identidades não só no
campo, mas também na cidade. Privilegia os conhecimentos relativos ao mundo industrializado na
forma de pensar e no estilo de vida homogêneo culturalmente. Considerando a cultura como se fosse
algo homogêneo e aos valores dado a cultura do campo, são tidos como atrasados e conservadores.

Na educação brasileira as características das escolas do campo em nosso país são vistas como
negadas para crianças, jovens e adultos, isso ocorre devido à falta de acesso ao conhecimento
sistematizado. Como bem diz Ribeiro (2000, p. 2), toda política para a educação rural tem se
restringido a oferecer um arremedo da escola urbana, que, nem habilita os filhos dos agricultores para
a continuidade as lides dos pais, nem os qualifica para os empregos urbanos. O campo e a cidade
querem ir à escola, lutam por uma escola mais justa, menos excludente, uma escola que dialogue
com suas culturas, que considere seus saberes e ensine aos seus filhos/as, como as diferenças têm
sido construídas e como as desigualdades vêm sendo produzidas. Mas é preciso ter, antes de tudo, a
clareza de que o acesso e a permanência na escola podem fortalecer a luta cotidiana por melhores
condições de vida. Em sua luta de vida pela escola, a própria escola ainda ocupa uma centralidade,
pois as camadas populares sejam do campo ou da cidade reconhecem os índices de possibilidades
que a experiência coletiva da escola pode propiciar.

Na perspectiva de superação das condições adversas, as quais são submetidos os/as filhos/as de
pequenos produtores rurais, o Ministério da Educação - MEC. Segundo Brasil (2010, p. 14), com o
objetivo de subsidiar as Secretarias Municipais de Educação lançou em 1998, através do Projeto
Nordeste a Escola Ativa, para as classes multisseriadas, para trabalhar a proposta pedagógica e
atender crianças nos mais distantes interiores nordestinos. Essas experiências foram ampliadas para
os estados do Norte e Centro - Oeste; porém, os movimentos sociais promoveram em julho de 1998,
para a UNESCO (1998, p. 11), a I Conferência Nacional, onde retomam as discussões em torno da
educação no campo, por uma educação básica na perspectiva de que está se torne parte da agenda
da sociedade e dos governos. Foram realizadas duas audiências públicas, as organizações,
instituições, sindicatos, movimentos sociais apresentaram propostas para elaboração de diretrizes
com base na realidade sociocultural da educação no campo.

A aprovação dessa diretriz teve significado especial para os movimentos sociais, pois, constitui num
processo de elaboração, debate e discussão de diferentes instituições que atuam no campo. Outra
questão é que pela primeira vez na história da educação brasileira, foram elaboradas políticas
especificas para a educação básica no campo.

INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
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Estatisticamente a análise de dados com famílias mais ricas e famílias mais pobres, entre a zona
urbana e zona rural; relativa à democratização, expansão e universalização do acesso à educação
básica, as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio – PNAD (2009), revelam que:
A taxa de frequência escolar das crianças entre 4 a 5 anos das famílias mais ricas é de 92 %, a das
crianças de mesma idade das famílias mais pobres é de 67,8 %. Para a região urbana contabiliza um
percentual de 77,4 % e para a zona rural apenas um percentual de 63,5 %.

A inclusão escolar minimiza as barreiras antepostas à inclusão, à participação e a aprendizagem,
maximiza o acesso de todos, nos aspectos e estruturas do sistema, nas áreas urbanas, nas áreas do
campo, nos centros educacionais, na comunidade, e nas políticas locais. A inclusão escolar é um dos
acessos, mais expressivos, para democratizar, expandir e universalizar a educação pública brasileira.
É preciso olhar a escola, seu suporte, suas condições, seus espaços, a adequação dos
equipamentos, e a preparação dos seus professores. Para atender as escolas públicas urbanas e
rurais, neste propósito, é necessária, a inclusão de crianças e jovens com deficiência física, mental,
intelectual, que hoje ainda não são assistidas devidamente apresentam dificuldade para aprender,
níveis e ritmos diferentes de aprendizado.

Para a educação inclusiva na zona urbana ou rural infere-se o fator de todas as crianças de
determinada localidade terem a possibilidade de aprenderem juntas, independentemente de suas
condições pessoais, sociais ou culturais. Trata-se de um modelo de escola em que não deve ter
exigências de acesso, nem mecanismos de seleção ou discriminação de qualquer espécie. Diante do
que determina o princípio da inclusão, todas as escolas do sistema de ensino regular devem:

Acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, econômicas, linguísticas ou outras. Estas escolas devem
incluir crianças com deficiência e as superdotadas, meninos e meninas de rua
e crianças trabalhadoras, crianças de origem remota ou de populações
nômades, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e
crianças de outros grupos em desvantagem ou a margem da sociedade. Tais
condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas
educacionais (UNESCO, 1994)

Para o ideal de escola inclusiva, faz-se necessário requerer a consolidação de sistemas educacionais
e ações continuadas e sintonizadas para todos os seguimentos da educação, sobretudo, no que se
refere à formação do educador comprometido com a inclusão de cada estudante na vida escolar e
social, garantindo, assim, seu desenvolvimento pleno e o exercício de sua cidadania. A educação
inclusiva, no seu imperativo, deve se tornar realidade através das normas definidas nas declarações e
nos compromissos adotados nos países da América Latina, visando, efetivo atendimento a todas as
crianças, o direito à educação, à participação e a igualdade de oportunidades. Bem como o
desempenho dos atuais enfoques pedagógicos, resultantes, ao longo das últimas décadas, em
importante mudança de conceito no campo educacional.

Diante desses fatos, nota-se a existência de diferentes visões no intuito de recuperar a natureza e a
função, ao adotar a perspectiva de educação para todos, a qual enfatiza a relevância da diversidade
como elemento enriquecedor da aprendizagem, e o desempenho pessoal e social. É interessante
ressaltar que grande é o número de crianças que ainda não chega a ingressar na escola, e o grave
dos desafios consistiu na curta permanência dos alunos na escola que é o principal indicador das
deficiências a evasão escolar.

A singularidade na falta de mudanças significativas nas taxas de promoção, com sucessivos dados
cumulativos do abandono escolar, é uma análise situacional da educação que aponta a evasão
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escolar como um dos principais indicadores. Para Romanelli, (2002, p. 78), “um desencontro, dentre
outras formas, são os conteúdos desvinculados dos estilos de vida das populações das áreas não
urbanizadas e sem correspondência entre a ordenação das atividades letivas e as condições
peculiares de trabalho dos alunos das áreas rurais”. Pode-se afirmar que, há existência de outras
questões que interferem no rendimento escolar. Entre elas carência alimentar e, principalmente, a
cultura, além do trabalho infantil.

Mas a análise em sentido escrito das correspondências desastrosas de outra grande forma de
subnutrição é a carência cultural, a que estaria exposta as populações consideradas subalternas.
Entende-se que a ideia de uma carência de cultura é insustentável, mesmo com relação às
populações mais rústica, segundo Pereira, (1971, p. 179):

Rendimento e deficiência do ensino choques entre os seguimentos das
populações urbanas que ressalta fundamentalmente de choque cultural entre
os conteúdos de ensino e as condições de vida econômica social e cultural
das comunidades rurais e semiurbanas. Extraídos dos modos de vida e das
culturas das camadas médias e superiores das áreas urbanas, o conteúdo da
escola entra em choque com os estilos de vida das populações ainda não
urbanizadas. Assim o rendimento e, consequentemente, as deficiências do
ensino apresentam como função do grau de integração das variáveis
intraescolar de natureza, com as variáveis extraescolares, urbanas ou não.

Ao analisar a expansão da educação básica e os atuais processos de reforma educacional na busca
de melhoria da qualidade e equidade, e persistir na desigualdade de oportunidades educacionais,
quando os avanços não se fazem acompanhar de respostas eficientes, por parte dos sistemas
educacionais; reflete em diferenças sociais, econômicas, geográficas, linguísticas, culturais e
individuais, que conduzem a um alto índice de analfabetismo funcional, de repetência, evasão escolar
e exclusão.

Para criar condições de desenvolvimento de escolas para todos, com garantia de educação de
qualidade e equidade, implica transformações dos sistemas e das políticas educacionais, organização
e funcionamento das escolas, atitudes, práticas docentes, níveis de relacionamento entre os diversos
atores e, por fim, toda uma cultura educacional diferente. O sistema escolar deve ser ajustado,
portanto, para atender e satisfazer as necessidades de todas as crianças.

Materializar o desafio está em enfrentar e saber avançar em direção a uma escola inclusiva ou
compreensiva, que qualifique seus alunos e reconheça as diferenças individuais como valor a ser
levado em conta no desenvolvimento e na materialização dos processos de ensino aprendizagem.
Uma escola adaptada à diversidade de características, capacidades e motivações de seus alunos, no
sentido de responder as necessidades educacionais de cada um, para que todos progridam na
aprendizagem e participem do processo de igualdade de condições, beneficiando-se através de um
ensino adaptado as suas necessidades.

Portanto, entendemos que, consolidar a inclusão escolar, enquanto possibilidade de combate à
exclusão, por meio da formação dos docentes, com preparação para responder a diversidade de
cultura, de estilos, de aprendizagem, na sala de aula, representa dar o verdadeiro sentido social,
político e econômico a escola e aos alunos que a ela tiverem acesso.

DEMOCRATIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESCOLA DO CAMPO

A democratização e a expansão da educação básica escolar com o acesso à escola pública brasileira
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do campo, ainda vive a problemática da falta de atenção do poder público, em atender a realidade e a
totalidade. Por isso, precisa fortalecer as necessidades e condições com proposta pedagógica e
currículo direcionado ao acesso e a permanência das crianças em idade escolar que residam no
campo.

Nos modos pelos quais a democratização do acesso à escola pública seja quantitativa e qualitativa, é
condição “sine qua nom” para denominar a escola do campo. Mas é preciso buscar a escola que se
pretende como fruto das lutas coletivas que apontaram em direção da superação das desigualdades
sociais. Amplos seguimentos das populações, sobretudo nas zonas rurais e nas preferirias das áreas
urbanas, vivem segundo valores, normas de comportamento, atitudes, sentimentos, crenças, enfim,
em meio a uma cultura geral ausente dos conteúdos e da organização do processo educativo, que
não é considerada.

Por mais complexos e adaptativos esses contextos culturais, eles são excluídos da escolaridade.
Assim, do ponto de vista de uma cultura dominante que define as orientações e os conteúdos da
escolaridade, essa população, são “carentes” e a “carência” pode ser considerada na dificuldade de
assimilação dos conteúdos da cultura se exprimindo sob a forma de deficiência de rendimento na
escola.

Considerando outros fatores, como por exemplo, o precário rendimento do ensino, a necessidade de
trabalho do menor de idade nas famílias de baixa renda, das áreas rurais nas épocas de plantio e
colheita; como também nas grandes cidades, pela exigência da subsistência que impõe o trabalho
para todos os membros da família considerados úteis por viabilizarem qualquer tipo ou subtipo de
renda para a comunidade familiar.

Levando para o campo especificamente, há que se trazer para o leque das discussões outros
elementos que nos ajude encaminhar e analisar a temática social e cultural de cada região, local com
louvável rendimento expresso na condição e formação, independente da realidade sócio cultural. São
várias as relações das expressões na determinação social do fracasso escolar das populações
desfavoráveis, mas sob o ponto de vista das características da demanda, o rendimento da
escolaridade pode variar. Observou-se que as melhores escolas atendem as populações privilegiadas
e as escolas carentes atendem as camadas populares que reconhecem segundo Arroyo (1986, p. 9),
como escola carente a qual tem acesso na contemporaneidade é arremedo da escola possível que
urge construir.

Ao analisar as características socioculturais e a diversidade cultural dos alunos, Cunha, (1970, p.
150), descreve que os fatores restritivos a procura da escola, mesmo quando elas são acessíveis e os
fatores restritivos ao bom rendimento escolar e a permanência nos cursos estariam estreitamente
associados à situação de classe das populações desfavoráveis. As informações arroladas pelo autor
indicam que as taxas mais elevadas de escolarização correspondem aos estados de maiores rendas
ficando assim, os piores índices nas áreas rurais por apresentarem um número reduzido de escolas e
pela migração sistemática dos trabalhadores e suas famílias, além da existência de incompatibilidade
entre o ano agrícola e o ano escolar. Bem como, da ênfase maior dada à escolarização urbana em
termos, porque são políticos eleitorais. Fatores como os ilustrados acima dificultam o aumento da taxa
de escolarização principalmente do campo.

ASPECTO METODOLÓGICO

Este estudo de pesquisa foi realizado utilizando a metodologia de natureza exploratória descritiva, a
escolha teve a abordagem qualitativa por essa ser feita a partir da revisão bibliográfica. Visto que, a
abordagem qualitativa se caracteriza como melhor abordagem, porque focaliza em compreender o
grupo social e os fenômenos que os rodeiam, sem mensurar de forma numérica as questões
trabalhadas. Mas buscando entender os fatores da realidade não quantificadas centrados nas
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relações sociais.

Justificamos como metodologia descritiva e exploratória, assim sendo, para Silveira & Córdova
(2009), descritiva pelo fato de ser realizada numa descrição dos fenômenos que envolvem a realidade
especifica, e exploratória por objetivar e tornar a temática mais explícita constando de novas
hipóteses. A pesquisa exploratória visa uma maior familiaridade do pesquisador com o tema, que
pode ser construído com base em hipóteses ou intuições. Os assuntos das pesquisas exploratórias,
geralmente, são pouco conhecidos e, por isto, este tipo de pesquisa costuma envolver grandes
levantamentos bibliográficos, citações e exemplos que facilitam o entendimento do assunto.

A finalidade da pesquisa descritiva é analisar os dados sem que haja a interferência do pesquisador,
envolve sempre assunto da pesquisa já conhecida, já estudado, onde se faz o aprofundamento do
tema.

Pesquisa explicativa busca identificar e explicar as causas de determinado problema do objeto de
estudo. Mostra a realidade ao explicar o porquê das coisas. Costuma dar continuidade a pesquisa
descritiva e exploratória, uma vez que oferecem uma visão mais detalhada do assunto e do tema em
estudo. Utilizamos a estratégia de revisão bibliográfica por essa se justificar pelo fato de possibilitar a
análise de uma abundância de conteúdos publicados. Essa estratégia proporciona viabilizar e avaliar
uma rica fonte de dados.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quanto ao resultado deste estudo de pesquisa, destacamos que, a instituição escola alarga sua crise,
no empenho de sustentar sua composição, suas normas e regras, arroladas na visão sistêmica
hegemônica, no padrão de sabedorias, práticas e comportamentos desvinculados da realidade,
especialmente no campo. A escola abrange até hoje, sua existência, trazendo os estudantes para o
seu interior, e, ao refutar a coerência na composição da realidade, e no interior os excluem. Dessa
forma, a instituição escola atua na reprodução e legitimação da desigualdade sócio e cultural. A
escola pública brasileira está buscando ser democrática no que diz respeito ao acesso, mas porque
promove à exclusão, por meio do currículo inadequado a realidade da demanda do campo, da sua
própria lógica e estrutura, pautada, ainda nos seus cômodos pressupostos e teorias. Torna-se
imprescindível para o poder público a construção de espaços escolarizáveis no campo, favorecendo o
direito de todos, a terem acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento das suas potencialidades
como cidadão, é o direito de ser preparado, sejam nas diversas localidades, áreas, estado, região e
zona urbana, periférica urbana ou rural, do campo ou da cidade.

Visto que, proporcionalmente, existe uma desigualdade quantitativa de oportunidades na
democratização de acesso de crianças em idade escolar entre as escolas da zona urbana e na zona
do campo. A democratização das oportunidades da educação básica, ainda vive a problemática de
falta de maior atenção do poder público, para atender toda a totalidade mantendo-a sem exclui-las.

Destacar que, a falta de estrutura física das escolas do campo, da quantidade da demanda a ser
assistida, da qualidade do ensino oferecido e da pouca atenção do poder público, são barreiras que
precisam ser transpostas, para melhorar o atendimento da demanda em idade escolar, e as
analfabetas pessoas que residem no campo ou zona rural.

Portanto, a educação desenvolvida nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos e no campo
são as mais necessitadas de atenção, de materiais, de recursos humanos com formação adequada,
mas são as menos assistidas e menos atendidas mediante suas carências e necessidades. Para
Ribeiro (2001, p. 66), a democratização do ensino enquanto processo que se segue talvez o melhor
seja usar não o verbo ser, mas fazer para a democracia; talvez mais importe do que algo ser
democrático, seja algo produzir, gerar democracia.
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Assim, uma escola cujo acesso, gestão e compromisso educacional sejam fundados nos ideais de
democracia, de política pública educacional e social, que exige de todos os envolvidos, um constante
esforço teórico de compreensão dessas diferentes dimensões e um esforço prático reiterado a fim de
que sua ação fomente a igualdade de direitos e uma cultura de formação nos valores democráticos.

CONCLUSÃO

Concluímos que, foi possível constatar, através deste estudo pautado na perspectiva de reflexão e a
análise que envolveu a temática posta em evidencia sobre a educação no campo. Identificamos à
necessidade de maior atenção do poder público com políticas educacionais de melhoria que possam
adequar a oferta da educação no campo.

Existe uma densa desigualdade no nosso país, e os acessos igualitários são muito voláteis, contudo
para criar uma sociedade mais justa, é preciso garantir o caminho da educação de qualidade para
todos, principalmente para as localidades que mais precisam as mais pobres, as mais distantes dos
centros urbanos. São os mais pobres, que tem os problemas com acesso e a qualidade da educação
ofertada. Sendo assim, é no foco da desigualdade que as políticas educacionais brasileiras devem
atuar e combater, e fazer com eficácia.

Podíamos esta inferindo sobre a política educacional de universalização da educação básica, se hoje
estatisticamente tivéssemos dados referentes à democratização e a expansão do acesso da escola
pública brasileira para todos os brasileiros, independentemente de sua localidade, mas vista como
ação de direito cumprido, na formação de todos os cidadãos e como ação educacional de uma nação
em sua totalidade.

Nesse sentido, iniciaria o desafio de garantir a todos a permanência das crianças e dos adolescentes
nas escolas pública, visto hoje como problema, a evasão, e o abandono da escola. A democratização
do acesso à escola pública básica, ou seja, não se efetivou, em sua totalidade, mas é perceptível
através deste estudo que, ainda vem a caminho, e está começando ganhar forma, essa trajetória
iniciou no período colonial, ganhou um impulso desde a década de 1930, e está buscando se efetivar
a partir de 1990.

A escola, pública brasileira, até então, elitista, abriu suas portas para alunos, advindos de realidades
diferentes, antes excluídos. E, a desigualdade, nas formas mais diversas adentrou nesta escola, e
com ele um olhar mais ampliado da diversidade de culturas, saberes, valores e lógicas diferente
daqueles os quais a instituição foi concebida para receber. A luta pelo direito a uma educação que
respeite a necessidade e a identidade do campo continua, apesar dos desafios a serem superados no
campo educacional, Souza (2016), lançou uma posição da presidenta executiva de Todos pela
Educação, que é importante destacar e celebrar que o Brasil avançou, justamente em relação às
populações mais vulneráveis. Agente melhorou está no caminho certo, agora precisa acelerar.

Neste sentido, é inegável, dizer que não melhoramos, ao compararmos os dados da educação da
década de 30 com os dados atuais, não se pode dizer que não melhoramos, não estamos no mesmo,
porque, a educação da década de 30 era para pouquíssimas pessoas, porém estamos no século XXI.

A educação pública do Brasil melhorou, mas será que foi o suficiente para o século XXI A melhoria
nos trouxe a qualidade, uma boa formação a todos que a ela precisa estar ou teve acesso Será que
devemos acelerar sem antes, alcançar o que deveríamos ter alcançado em décadas anteriores As
salas de aula, com espaços físicos adequados, materiais e equipamentos necessários e suficientes;
professores qualificados e capacitados continuamente; infraestrutura básica necessária ao bom
funcionamento da educação no campo; instalações hidráulicas, instalações elétricas, espaços
satisfatórios para as necessidades fisiológicas dos alunos e professores.
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Avançamos, em alguns setores e localidades da educação pública brasileira, na zona urbana, nos
centros urbanos houve sim. Mas a educação no campo será que teve esse mesmo avanço, também
Se ainda vivemos situações que, necessitam de cuidados básicos, de melhorias, o currículo, o
planejamento, os conteúdos que não são adequados as reais necessidades e realidades da educação
para o campo, que hoje, não poderia mais, ser presente no dia a dia, nos seus espaços físicos. Outra
situação, por exemplo, é o campo ser visto como estigmatizado, de baixa qualidade, com decorrência
de professores, profissionais sem adequada formação e sem adequada qualificação para atuarem nas
funções de educadores na educação no campo. A educação no campo, ainda, vive situações que
precisa de melhorias, não se adequaram ainda, as suas reais necessidades e realidades da educação
para o campo.
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