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RESUMO: Este trabalho é fruto da pesquisa realizada acerca da educação do Campo, considerando
como objeto a Casa Familiar de Igrapiúna-CFRI, desenvolvido na cidade de Igrapiúna/BA, e como
sujeitos da pesquisa alunos do terceiro ano deste curso e os alunos que já concluíram. Tendo como
objetivo principal investigar os fatores que colaboram para que os alunos do campo permaneçam ou
não no campo, verificando se este processo formativo atende às necessidades dos saberes discente,
contribuindo no desenvolvimento de um estudante “qualificado/apto” para refletir sobre os desafios
profissionais e acadêmicos. Com este estudo, procuramos discutir referenciais para a educação do
Campo, numa perspectiva crítico-reflexiva a partir dos fundamentos teóricos, metodológicos e práticos
dos saberes docente.

Palavras – chave: Educação do Campo. Prática Reflexiva. Saberes Discentes. Casa Familiar Rural.

ABSTRACT: This work is a result of the research carried out on the education of the field, considering
as object the Igrapiúna-CFRI Family House, developed in the city of Igrapiúna / BA, and as students of
the third year of this course and students who have already finished. The main objective of this
research is to investigate the factors that help students in the field to remain in the field, verifying if this
training process meets the needs of the student&39;s knowledge, contributing to the development of a
"qualified / fit" student to reflect on professional challenges and academics. With this study, we sought
to discuss references for the education of the field, in a critical-reflective perspective based on the
theoretical, methodological and practical foundations of teacher knowledge.

Key - words: Field Education. Reflective Practice. You know. Rural Family House. RESUMEN: Este
trabajo es fruto de la investigación realizada sobre la educación del Campo, considerando como
objeto la Casa Familiar de Igrapiúna-CFRI, desarrollado en la ciudad de Igrapiúna / BA, y como
sujetos de la investigación alumnos del tercer año de este curso y los alumnos que ya concluyeron.
Con el objetivo principal de investigar los factores que colaboran para que los alumnos del campo
permanezcan o no en el campo, verificando si este proceso formativo atiende a las necesidades de
los saberes discentes, contribuyendo en el desarrollo de un estudiante "cualificado / apto" para
reflexionar sobre los desafíos profesionales y académicos. Con este estudio, buscamos discutir
referenciales para la educación del Campo, en una perspectiva crítico-reflexiva a partir de los
fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos de los saberes docentes. Palabras clave:
Educación del Campo. Práctica Reflexiva. Saberes Discentes. Casa Familiar Rural.

INTRODUÇÃO

[...] Para que uma educação de qualidade e de alcance de todos se concretize
é necessário acreditar na transformação do mundo, na capacidade de todos
os seres humanos alimentarem juntos o ideal utópico da mudança: uma
realidade onde opressores e oprimidos se façam, de fato, livres dos elos
aprisionantes do preconceito, da discriminação e da injustiça. (FERNANDES,
2013.p.191).

Existem vários grupos sociais que há séculos vem sendo discriminado, Fernandes (2013) uma
referência quando se estuda os pensamentos contemporâneos em relações Étnico-raciais e
Diversidade faz uma excelente abordagem, que nos possibilita a pensar sobre os desafios da
transformação da educação, principalmente quando se refere as transformações contra as visões
estereotipadas em relação as minorias. Dentro deste grupo das minorias, destaco as comunidades
rurais, principalmente comunidades rurais negras, em que a o modelo de currículo escolar existente,
não atende as prioridades destas comunidades. E a proposta de educação do campo oferecida nas
Casas Familiar Rural acaba implicando em uma educação do campo meramente empresarial.
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Nesta perspectiva, constar-se que muitas vezes o entendimento quando se fala em Educação no
campo, são intencionadas para a Pedagogia da Alternância[1], que engloba problemas com espaços
físicos, transporte e evasão escolar, estradas precárias, valorização e fortalecimento da cultura
camponesa e a cima de tudo a permanência do camponês no campo, mas a educação do campo não
se limita a apenas isto. Há uma necessidade de uma escuta sensível2 para estes sujeitos.

No entanto, o presente trabalho foi desenvolvido como conclusão do curso de Pedagogia, pela
Universidade do Estado da Bahia- Campus XV, objetivando investigar os fatores que colaboram para
que os alunos do campo permaneçam ou não no campo. Para tanto a escuta sensível voltada para os
alunos da Casa Familiar Rural de Igrapiúna-CFRI, Estado da Bahia, e a análise da matriz curricular
ofertada tem a intenção principal de investigar se o processo de formação promovido pela Casa
Familiar atende as necessidades dos discentes igrapiunenses, contribuindo para o desenvolvimento
de um estudante qualificado apto para refletir sobre os desafios profissionais e acadêmicos, e se de
fato visam à melhoria na aprendizagem dos alunos. Saliento que o propósito desta pesquisa não é
apontar defeitos para a Pedagogia da Alternância, focando nos problemas enfrentados por quem mora
no campo, mas em entender de que forma a Casa Familiar Rural de Igrapiúna dá a alternativa para
que este sujeito possa realmente escolher outras possibilidades de dar continuidade aos seus
estudos, optando, por exemplo, em cursar uma universidade e permanecer no campo, saindo da
lógica pensada para a escola da Casa Familiar Rural , que é a de manter os/as alunos/as no campo
servindo ao agronegócio.

Concebendo a Casa Familiar Rural como objeto de estudo, busca-se entender as suas propostas
teóricas, como e em quais circunstâncias ela está sendo aplicada, no que concerne tanto ao formador,
quanto aos formandos. E, consequentemente, perceber através da fala dos professores e alunos
entrevistados, qual o impacto do seu aprendizado neste curso e na vida cotidiana e profissional.

Ao fazer referência aos alunos que concluíram o ensino na Casa, levanto questionamentos de
investigação, analisando os desafios encontrados por eles no momento de definir o que almejam para
sua formação acadêmica, identificando suas pretensões acadêmicas e os processos pelos quais
optam pela pedagogia da alternância.

Este estudo torna-se necessário, tanto por tecer contribuições que corroboram para o melhor
entendimento sobre a importância da Educação Holística[2], quanto por refletir acerca de um tema
que vem sendo discutido em várias esferas educacionais: comunidade científica, congressos,
simpósios, pesquisas, etc. Para tanto, disponho fundamentá-lo a partir dos estudos de Arroyo (2004),
CALDART (2002, 2004, 2008), Rios (2016), dentre outros que foram utilizados no desenvolver desta
pesquisa.

Com o intuito de apresentar à sociedade a importância da qualificação discente para atender a
diversidade de profissão necessárias e existente no campo, optei pelo Estudo de Caso, um tipo de
pesquisa com caráter exploratório qualitativo (ANDRÉ, 1995) para interpretar o fenômeno pesquisado
através da observação, descrição e compreensão dos fatos analisados.

Para compreender melhor a manifestação geral do problema, foi feita análise documental da Matriz
Curricular da Casa, entrevista semiestruturada através do grupo focal[3], realizada com alunos que
frequentam e já concluíram o terceiro ano da Casa Familiar Rural de Igrapiúna-CFRI, além das
observações, tentando responder a questão norteadora desta pesquisa: “De que maneira o processo
de formação promovido pela Casa Familiar de Igrapiúna pode atender as necessidades dos saberes
discentes, contribuindo para que reflitam sobre os desafios profissionais e acadêmicos” De fato, ao
pensarmos na educação do campo podemos compreender que seu projeto pode sim capacitar o
jovem para o mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior, a questão levantada no meu
trabalho é se o modelo de ensino da Casa Familiar de Igrapiúna tem direcionado os/as estudantes
para a autonomia e o desenvolvimento de uma prática crítica/ reflexiva, bem como, tem possibilitado
que seus estudantes possam conquistar o que ambicionam.
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O questionamento acima levou ao desenvolvimento deste estudo que está organizado em:
Introdução, objetivando situar o (a) leitor (a) acerca do contexto sob qual este trabalho se realiza;
Sessão I, intitulado “A educação do/no campo como (re) significação das práticas de ensino na
escola”, a qual teve por objetivo discutir sobre o processo de formação dos alunos do campo,
perpassando por seu conceito, Princípios da Educação do Campo e Pedagogia da alternância,
apontando os desafios cotidianos que os educandos e educadores enfrentam para qualificar-se
constantemente, além de demonstrar, os caminhos da casa familiar rural de Igrapiúna- CFRI. Na
Sessão II, apresento os Procedimentos Metodológicos utilizados para o desenvolvimento
teórico/prático do estudo, exponho os caminhos que trilhei para a realização da pesquisa, bem como
os sujeitos escolhidos e os resultados dos dados analisados. Na Sessão III, designada como “As (im)
possiblidades da educação do campo: Um olhar sobre o sujeito a partir da realidade das
escolas que estão sendo inseridos”, apresento a análise dos principais resultados obtidos a partir
dos dados coletados por meio da observação e entrevistas com discentes da Casa Familiar e os que
já concluíram, suscitando na reflexão em torno da importância da escola para o desenvolvimento
crítico/reflexivo do educando, buscando compreender os diferentes aspectos que norteiam esta
formação.

Dessa maneira, para este relato de experiência apresento algumas percepções pessoais a partir do
contato com o objeto de estudo, evidenciando as sistematizações e/ou reflexões obtidas a partir da
realidade da pesquisa realizada.

1. A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO (RE) SIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO NA
ESCOLA

Pesquisas apontam que há décadas a educação do campo vem sofrendo mudanças, mas essas
mudanças ainda prevalecem a ideia marxista em que defende a coletividade, porém enfatiza a
necessidade de um proletariado para com a força do trabalho manter a grande burguesia. Nesses
termos, Rios (2012) evidencia que a “educação da classe trabalhadora camponesa no contexto da
luta de classe está inserida num projeto de disputas” em que deve fortalecer a luta contra a
exploração do capital do campo. A partir deste patamar, é possível traçar resumidamente as funções
da educação no campo no contexto atual: formar mão de obra barata mantendo o aluno do campo no
campo, impossibilitando que os mesmos busquem uma formação, que de fato leve a mudança que
eles desejam. Fatores que vão contra o que relata Caldart (2002, p. 18), quando diz que:

Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste
movimento por um a educação do campo é a luta do povo do campo por
políticas públicas que garantam o seu direito à educação, e a uma educação
que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde
vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e
com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades
humanas e sociais.

Reforçando, Caldart (2008) sinaliza que,

A educação do campo nasceu como mobilização/ pressão de movimentos
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu
da combinação das lutas do sem-terra pela implantação de escolas públicas
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nas áreas de reforma agrária com as lutas e resistência de inúmeras
comunidades camponesas para não perder suas escolas, suas experiências
de educação, suas comunidades, seus territórios, sua identidade (CALDART,
2008, p. 71).

Como fica claro a partir da citação da referida autora, para que as políticas públicas da educação do
campo de fato aconteçam, sobretudo, pensadas para as necessidades do campo, os sujeitos do
campo devem ter participação direta como protagonistas e autores das suas próprias histórias, só
assim poderão (re)significar sua aprendizagem, reconhecendo-o “como sujeito de experiência que, a
partir da sua aspiração a ser, relaciona-se a outras experiências – de saber, de vida, de ‘alteridade’”.
(HERNÁNDEZ E SANCHO, 2007, p. 10). Sentindo-se, portanto, parte desse processo como o ser que
contribui para a própria qualificação profissional através do reconhecimento dos saberes já existentes
que são utilizados como ingrediente de contemplação para permear sua vida educacional e cotidiana.
Assim, é possível, fazer com que os sujeitos do campo se sintam parte dessa transformação e, não
somente, meros receptores de novos saberes e teorias. A educação do campo deve ser pensada a
partir de um todo,

Neste ínterim, com base no projeto apresentado ao Conselho Municipal da Criança e adolescentes-
CMDCA para capitação de recursos e registrado em ATA[4], a casa Familiar de Igrapiúna, fundada
em vinte e seis de junho de 2007, localizado na Rodovia Ituberá Camamu KM10, nas mediações BA
001, atende adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, filhos de agricultores familiares, com
potencial para desenvolver projetos educativos e liderar o processo de desenvolvimento das suas
comunidades por meio da Pedagogia da Alternância.

Fazendo uma ligeira relação da Casa Familiar Rural com os métodos que eles utilizam da Pedagogia
da Alternância, visivelmente declama a tentativa de prática e teoria numa só práxis buscando um
envolvimento alternado entre a escola, família e propriedade, dando significado as relações de
trabalho e educação na formação humana na comunidade do campo. Esses argumentos pedagógicos
tem o trabalho produtivo como princípio da formação integral, pronunciando, dialeticamente, ensino,
técnica, educação e trabalho por meio de seus distintos fundamentos.

Seguindo essa lógica, na qual a pedagogia da alternância objetiva atender aos interesses do coletivo,
progredindo em dias alternados, a proposta da Casa Familiar de Igrapiúna com base no projeto
apresentado não é diferente, pois consiste em uma metodologia especifica que possui profunda
sinergia com os princípios da educação do Campo, incorporando os saberes dos agricultores, da
família e da comunidade. Integrando as práxis, a Casa tem como resultado maior a formação humana
e profissional, a inclusão socioprodutiva dos beneficiários e a multiplicação para o desenvolvimento de
suas atividades. Exemplificando, no tempo-escola, os adolescentes passam uma semana estudando
em tempo integral as disciplinas da Base nacional Comum e profissionalizante; no tempo-família, os
adolescentes passam duas semanas entre a comunidade de origem e a família adequando os
estudos com o trabalho na propriedade rural. Para Queiroz:

O grande desafio para a escola da alternância é articular essas relações com
o saber na integração realidade da escola e realidade do trabalho. Pois não se
trata apenas de articular os dois espaços, dois lugares diferentes. Mas é
necessário “colocar em coerência duas relações com o saber num projeto de
formação”. E para isso se faz necessário “uma pedagogia do saber partilhado”
que reconhecendo as diferenças e as contradições às torne formadoras.
(2004, p.103).

Dessa forma, todas as ações da Casa Familiar de Igrapiúna são alicerçadas na pedagogia da
Alternância, buscam formar o cidadão conhecedor dos seus direitos e deveres e comprometido com o

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/educacao_do_campo_ou_outras_possibilidades_uma_analise_acerca_da_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



meio ambiente e a coletividade através do associativismo e do cooperativismo. Além disso, contribui
para o desenvolvimento humano, tornando-os indivíduos produtivos e preparados para o mundo do
trabalho, para que possam construir seus patrimônios Moral e material. Para isso o adolescente em
formação está imerso em um ambiente favorável ao seu desenvolvimento profissional, recebendo
ensinamentos técnicos, que contribuirão para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade
das lavouras, minimizando os impactos ambientais com a utilização de tecnologias limpas[5] de baixo
consumo de carbono. Segundo a escola, essas são práticas que transformará os educandos em
agente multiplicador desses conhecimentos, com respeito à preservação do meio ambiente, e, por
meio da educação, ações de sustentabilidade, a serem realizadas pelos adolescentes, suas famílias e
por suas comunidades, garantindo um desenvolvimento equilibrado.

Dessa forma, a educação praticada nessa instituição não busca a formação
integral do sujeito, mas uma tarefa específica de enquadrar o jovem em um
modelo já estabelecido pelo capital e torná-lo defensor desse modelo (formar
jovens empresários rurais, defensores do agronegócio). (RIOS, 2012. p.73).

Ao que Rios (2012) nos explica na citação anterior se aplica, pois, para que o adolescente e sua
família sejam contemplados com o projeto educativo produtivo é necessário que antes façam uma
manifestação de interesse e, em seguida, uma entrevista com os monitores para que sejam
observados aspectos como: interesse, comprometimento, vocação para a atividade e disponibilidade
de mão de obra familiar. Uma vez aprovados na entrevista, os monitores visitam a área onde será
implantado o PEP para aplicar um diagnóstico da área onde serão observados aspectos como:
Tamanho da área, declividade do terreno, cobertura vegetal, tipo de solo, acesso a área e localização
(área consolidada, área de preservação permanente, área de reserva legal, etc.). Caso o projeto
apresente viabilidade técnica e ambiental, faz-se um estudo da viabilidade econômica e dos canais de
comercialização. No Final, se todos os critérios forem atendidos e estudos demonstrarem viabilidade,
o PEP será implantado na propriedade do adolescente.

Desta forma coloca-se o educando, como mero recipiente do saber, não tendo a visão crítica do
mundo que o rodeia, não tendo a noção que ele também é um agente transformador do saber. Assim,
quanto mais ingênuo for o educando, menor a possibilidade de questionar e/ou participar das
transformações que ocorrem no mundo. Estes aspectos, destacados anteriormente por Freire (2005),
ainda são bastante comuns nos dias de hoje. Por outro lado, como agente transformador, o educando
tem a possibilidade de participar, problematizar, questionar o que o educador nele “deposita”,
deixando de ser passivo para tornar-se um sujeito ativo.

O itinerário da educação do Campo suscitou aos alunos uma série de experiência e, sob o mesmo
ponto de vista, transcorreu também a constituição de alguns elementos importantes que delimitam a
organização do trabalho pedagógico nas escolas do Campo. Neste ínterim, a participação dos alunos
e da comunidade escolar para eficácia no ensino é de fundamental importância.

Por este motivo, o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010 artigo segundo, que dispõe sobre os
princípios da educação do Campo, afirma que deve existir “o respeito à diversidade do campo em
seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e
etnia”; com base neste decreto, percebe-se que cabe também a educação do Campo refletir sobre as
diversidades culturais, apresentando-as como um instrumento diversificado e plural, retratando o
processo educativo da construção de diálogos, iniciativas e significados para assim aprofundar as
discussões sobre uma temática complexa e atual: as desigualdades de gênero, raça e etnia. No
entanto, a Educação do Campo é uma prática social que proporciona a humanização dos seres
humanos em determinada cultura, constituindo-se como uma atividade intencional, um instrumento de
reprodução social que garante aos mais novos conhecer e perpetuar a cultura posta por meio do
aperfeiçoamento do indivíduo natural, garantindo que as relações sociais perdurem.
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Tendo em vista que a escola é um lugar onde a diversidade se faz presente, mesmo com todas as
suas contradições e seus desafios, deve-se considerar que o fenômeno educacional possibilita criar e
recriar novos conhecimentos, valores e princípios, buscando assim, ruminar sobre os sentidos
atribuídos ás diferenças sexuais, física e culturais e como são socialmente construídos e geralmente
contribuem para a justificação e a manutenção das desigualdades existentes. O inciso II do Decreto
Nº 7.352 incentiva

À formulação de projetos político 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
para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente
sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;

A questão de projetos políticos pedagógicos para a escola do campo, que busca o desenvolvimento,
econômico e ambiental é algo que a casa familiar de Igrapiúna defende e faz bem, pois tem como
missão formar filhos (as) de agricultores Familiares, contribuindo no desenvolvimento de uma nova
geração de empresários rurais com a cultura cooperativista, promovendo a inclusão sócio produtiva e
sua efetiva realização na atividade rural. A proposta visa fomentar a produção integrada e
ambientalmente sustentável, partindo do adolescente como agente de desenvolvimento e
multiplicador de novas tecnologias em suas comunidades rurais, proporcionando ao educando o
desenvolvimento de competências e habilidades para desempenho de atividade produtivas e suas
propriedades. Toda essa iniciativa porque, como relata Ribeiro (20012, p.293).

Os filhos dos camponeses experimentam uma necessidade maior de
aproximação entre o trabalho e o estudo, visto que a maior parte deles
ingressa cedo nas lidas da roça para ajudar a família, de onde se retira a
expressão agricultura familiar. Mas na escola apenas se estuda, e este estudo
nada tem a ver com o trabalho que o camponês desenvolve com a terra.

Importante, e mais que necessária, é levar em consideração os fundamentos e os desafios que os
alunos do campo têm para dar continuidade aos seus estudos, quando analisamos os obstáculos
dessa especificidade. É preciso considerar que a educação não deve ser apenas empresarial, o qual
atende apenas uma minoria do Campo, mas favorecer aos educandos uma melhoria social. Ademais,
ao considerar que o problema da desigualdade é um ranço do período colonial, há a indagação de
como ele ainda se mantém tão fortalecido no século XXI, na atual modernidade, um período cheio de
avanços nas ciências, educação, medicina, tecnologia, dentre outros. Remete-se a esta percepção
dois elementos principais: A Educação e a Mídia. Eles funcionam como base para a propagação do
sistema estabelecido, da propagação de suas ideologias. Nesta análise, Saviani (2008), enfoca que a
escola assume um papel reprodutor das relações sociais vigentes, (dominados e dominadores). É
necessário o

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação
para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se
as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo;
(inciso II do Decreto Nº 7.352).

Para que a Casa Familiar Rural de Igrapiúna possa sanar os malefícios educacionais históricas
sofridas pelos povos do Campo enaltecendo as diversidades nas políticas educacionais é preciso
colocar em prática os princípios da educação do Campo. Lembrando que a educação e a sociedade
têm que está dialogando segundo as perspectivas de interesses comuns, aberto para os propósitos
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do mundo, pois ainda ser diferente na educação é ser excluído. Tentando eliminar qualquer tipo de
exclusão o Decreto Nº 7.352 do Inciso 2º dos princípios da educação do campo cabe a

IV - Valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos
pedagógicos com conteúdo 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; e

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo

Relato, que ainda a muito o que ser feito para que a Casa Familiar Rural de Igrapiúna-CFRI se
enquadre nos princípios da educação do Campo. Pois não basta apenas uma educação alternada
voltado para as fases dos ciclos agrícolas e condições climáticas, nem tão pouco uma educação que
valorize apenas os trabalhos que serão realizados no Campo como forma de regenerar a identidade,
comungo do que diz Vygotsky (1988) ao afirmar que o aprendizado é um aspecto necessário e
fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Portanto o
desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num determinado grupo
cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua espécie. O aprendizado pressupõe ainda
uma natureza social específica e um processo através do qual os indivíduos penetram na vida
intelectual daqueles que os cercam, é o aspecto necessário e universal, uma espécie de garantia do
desenvolvimento das características psicológicas especificamente humanas e culturalmente
organizadas. A Educação do Campo deve trabalhar na perspectiva da diversidade cultural, desta
maneira uma ação pedagógica vai além do diagnóstico de que os discentes sentados nas cadeiras de
uma escola são diferentes, por terem suas características individuais e pertencentes a um grupo
social. O grande desafio é preservar uma educação argumentadora dos conceitos essencialistas e
tratá-los como pontos socialmente constituídas no decorrer dos discursos históricos.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa de abordagem qualitativa se configura em um estudo de caso, por entendermos
que ela nos oferece subsídios para a compreensão da Educação do Campo como lócus para a
construção das possibilidades do educando, e, sobretudo, para análise da Casa Familiar de Igrapiúna
- CFI, desenvolvido na cidade de Igrapiúna – BA, enquanto objeto principal deste estudo. Para tanto,
apreendemos que,

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e
objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados
por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo
de conhecimento e interpreta o fenômeno, atribuindo-lhes um significado. O
objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações
que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI apud VALENTE,
2005, p. 71).

Ao concebermos a ligação e/ou mediação entre o mundo, o sujeito e o objeto no ambiente da
pesquisa, busca-se, num primeiro momento, o embasamento teórico na literatura científica,
intencionando refletir acerca do histórico e princípios da educação do campo, com a realização de
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uma pesquisa bibliográfica que segundo José Carlos Köche (1997, p.122),

[...] é a que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o
conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras
congêneres. Na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o
conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas,
analisando-as e avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou
explicar o problema objeto da investigação.

Uma vez delimitado o problema, e com fundamentos teóricos para analisar o objeto de estudo, foi
realizado um Estudo de Caso na Casa Familiar de Igrapiúna. Posto que “[...] uma das vantagens do
Estudo de Caso é a possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e
integrada de uma unidade social complexa, composta de múltiplas variáveis [...]” (ANDRÉ, 1995, p.
52). Assim, para compreender melhor a manifestação geral do problema, entendemos que o
pesquisador deverá relacionar as ações, o comportamento, e as interações das pessoas envolvidas
com a problemática da situação em que estão inseridos, recorrendo a uma variedade de informações
através de dados coletados em diferentes momentos, e em situações variadas.

O pesquisador não tem a pretensão de intervir sobre a situação, mas conhecê-la e interpretá-la tal
como ela lhe surge (ANDRÉ, 2005) com o intuito de concebê-la de forma completa e profunda.
Posteriori utilizei como elementos da pesquisa a entrevista semiestruturada para traçar e/ou entender
o olhar dos educandos da Casa Familiar Rural de Igrapiúna frente a educação do Campo.

Segundo Triviños (1987, p. 146),

A entrevista semiestruturada, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do
investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante
alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a
investigação.

Além da observação durante o desenvolvimento da pesquisa como instrumento principal para
aproximar o pesquisador do pesquisado e do espaço de atuação. A observação, segundo Marli André
(2005, p.28), “[...] parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a
situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetada”. Tendo em vista a flexibilidade dos métodos
qualitativos que proporcionam um relacionamento mais longo entre o pesquisador e entrevistados e
apresentam uma maior riqueza de detalhes.

Esclarecendo o percurso da escolha do tema relato que no decorrer de toda vida escolar de quem
mora no campo e que se dedica aos estudos nas áreas urbanas é de questionamentos e
comparações. Sentir na pele tudo isso, quando os professores diziam: “Jamile apesar de ser da zona
rural é bem mais inteligente de que muitos alunos que moram na cidade”, ou, “você vai fazer técnico
em que área do Campo”. Em nenhum desses questionamentos existe a tentativa de compreender a
ideia do aluno sem primeiramente expor suas opiniões. É exposto uma ideia enraizada de quem é do
Campo apenas deseja plantar e colher, e esquecem que o campo também precisa de formação em
várias áreas, ou seja, a necessidade de médicos, professores agrônomos entre outros que saiam do
campo e retomem para o campo.

Foi o que me chamou atenção na Casa Familiar Rural de Igrapiúna, há uma preocupação da estrutura
curricular da Casa em manter os seus estudantes no campo, mas como produtores. Uma forma de
retroalimentar o capitalismo, fortalecendo o “Pop” agronegócio.

Diante dos fatos, afirma-se que desde o ensino médio há uma pretensão em direcioná-los para os
caminhos que tencionam seguir. Arroyo (2008, p.23), remetendo-nos para a importância da inclusão
do aluno do campo, infere-se que “o ordenamento curricular não é neutro, é condicionado por essa
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pluralidade de imagens sociais que nos chegam de fora”. Essa é uma das provocações que elimina a
ideia de um ensino pautado apenas para atender um grupo social, e Arroyo (2008) acrescenta, “toda
tentativa de reorientação curricular exige rever essas imagens sociais dos educandos, indagando-nos
como condicionam os currículos” independente da classe social, localização, gênero a escola é
considerada como espaço privilegiado de apropriação do saber para que possa estabelecer relação
com nossas próprias vivências.

Após todos os argumentos e preceitos mencionados no decorrer deste texto, cabe a nós, autores e
leitores, refletir e ajudar a tecer este imenso pano que se chama educação. É necessário que todos
coloquem seus pontos e bordados neste tecido. Que critiquem sim, mas principalmente, que apontem
alternativas viáveis que possam vir a contribuir para a construção de um ensino igualitário, de um
ensino que enxergue o sujeito como a peça mais importante de um determinado quebra cabeça. Bem
como, tecer um ensino que possibilite o estudante a traçar o seu caminho na área que escolherem
permanecendo ou não no campo.

Ao que se refere a análise dos dados da pesquisa, o primeiro passo foi olhar os resultados gerais
tendo como base o objetivo da pesquisa, em seguida foi anotado todos os pontos que chamou
atenção e comparado com a hipótese antes de chegar no resultado final. Chegando nos dados gerais,
analisei de forma agrupada, colocando em gráficos sexo, idade, índice de mulheres que estudam na
casa, concepção dos alunos sobre a Casa Familiar, trabalho infantil, práticas avaliativas, média da
Casa no Exame Nacional do Ensino Médio –ENEM e alunos que voltariam a estudar na Casa.

Desta forma a consulta ao material me proporcionou explorar os dados, além de ter oportunizado a
construção de novos saberes.

A pesquisa teve como sujeitos investigados 26 (vinte e seis) alunos participantes do terceiro ano do
curso de educação profissional técnica de nível Médio em Agronegócio integrado ao ensino médio,
sendo 12 (doze) meninas e 14 (quartoze) meninos, realizado no ano de 2018 na cidade de
Igrapiúna-BA e 15 alunos que concluíram o ensino médio na casa.

1. As (IM) POSSIBLIDADES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM OLHAR SOBRE O SUJEITO A
PARTIR DA REALIDADE DAS ESCOLAS QUE ESTÃO SENDO INSERIDOS

Inicialmente percebe-se que a Casa Familiar de Igrapiúna passa um encantamento para seus alunos,
para melhor entendimento das ideias postas no dimanar destes escritos, torna-se válido esclarecer, a
princípio, a acepção dada à palavra encantar: segundo o dicionário online[6] de português é “Seduzir;
cativar; fascinar; agradar extremamente, provocar irresistível admiração; causar satisfação; ”sendo
assim, o lema que caberia bem para os trabalhos práticos que são realizados na casa seria
“apaixona-se para aprender”. O motivo para este lema é em perceber nos discursos dos alunos o
encantamento em que eles falam da casa, nas mudanças que eles irão realizar em suas
comunidades, de suas expectativas para o futuro. Afirmo que esta é o requisito primordial para uma
aprendizagem efetiva. Este encantamento é porque existe a motivação. No que se refere a motivação
abrange:

Um conjunto de variáveis que ativam a conduta e orientam um determinado
sentido para poder alcançar um objetivo e que estudar a motivação consiste
em analisar os fatores que fazem as pessoas compreender determinadas
ações dirigidas a alcançar objetivos (TAPIA, 1999, p. 77).

Todos ganham com a motivação, primeiramente recupera sua totalidade e complexidade; os
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professores pela necessidade de melhorarem sua interação com os colegas e repesar da sua prática
docente; os alunos por estarem em contato com o trabalho tanto em grupo quanto individual, tendo o
ensino voltado para compreensão do mundo que os cerca; por fim a escola, que tem sua proposta
pedagógica refletida a todos instante e ganham como grandes parceiros a comunidade, porque o
entendimento do mundo que está inserido os alunos, partem do princípio de se ouvir também a
comunidade. A escola a partir desse encantamento dá possibilidades do aluno de sonhar é o que se
constata na seguinte apreciação de um dos entrevistados:

“Não desprezando os outros colégios, mas eu acho que a casa familiar ela é um exemplo de escola
diferente das outras, e eu acredito que com os ensinamentos daqui nós vamos alcançar nossos
sonhos. ” (Aluno do terceiro ano da Casa Familiar Rural de Igrapiúna).

Desta maneira a Casa prima pela utilização de práticas metodológicas e estratégias que dinamiza o
trabalho pedagógico voltado para os trabalhos do Campo (técnicas de plantar, cultivar e colher)
encantando os alunos pela sua forma de selecionar, organizar, contextualizar as práticas com o seu
dia a dia, promovendo assim seu desenvolvimento e auxiliando-os na construção de técnicos para
aplicar seus conhecimentos e melhoramento de agronegócio na comunidade em que vive.

Fazendo análise geral do resultado da pesquisa as (im)possibilidades de educação que a Casa
Familiar Rural de Igrapiúna prima pela utilização de práticas metodológicas e estratégias que dinamiza
o trabalho pedagógico voltado para os trabalhos do Campo (técnicas de plantar, cultivar e colher)
encantando os alunos pela sua forma de selecionar, organizar, contextualizar as práticas com o seu
dia a dia, promovendo assim seu desenvolvimento e auxiliando-os na construção de técnicos para
aplicar seus conhecimentos e melhoramento de agronegócio na comunidade em que vive para
favorecer uma Minoria (Fundação Odebrecht), uma abordagem totalmente empresarial e Capitalista,
preparando os alunos para continuar no campo produzindo para quem está na cidade.

No entanto, o método da Casa é uma prática social que proporciona a humanização dos seres
humanos em determinada cultura, constituindo-se como uma atividade intencional, um instrumento de
reprodução social que garante aos mais novos conhecer e perpetuar a cultura posta por meio do
aperfeiçoamento do indivíduo natural, garantindo que as relações sociais perdurem.

Vale destacar que o projeto da Casa Família de Igrapiúna, com sua linha de atuação “educação para
e pelo campo”, e com o Projeto Educativo-Produtivo – PEP, constata-se fragmentos de uma
identidade os quais os alunos precisam “Regenerar a identidade Cultural” associando esta identidade
a vontade de aprender trabalhos do campo para o campo os educandos tornam-se indivíduos
produtivos e preparados para o mundo do Trabalho Rural e multiplicadores dessa ideia. Uma
imposição sem perguntar os desejos e ideias dos sujeitos.

Diante dos fatos supracitado, afirmo que a pesquisa visou à obtenção de informações que permite a
identificação dos principais motivos que faz com que os alunos optem pela Pedagogia da Alternância
e porque ao concluir o ensino médio não conseguem dá continuidade aos estudos e manter com os
trabalhos ensinado pela casa.

Por conseguinte, os dados obtidos posteriormente foram utilizados em conjunto com as informações
da pesquisa bibliográfica e os principais pontos comentados fora: As mulheres estão presentes no
agronegócio;A continuidade dos trabalhos ensinado para as comunidades do campo independe da
Casa Familiar Rural de Igrapiúna; Os alunos que saem da casa ao concluir o ensino médio, saem do
campo para o Urbano; A matriz curricular não contempla a base curricular Comum; Os trabalhos são
voltados APENAS para o campo; A educação é meramente empresarial; O índice no INEP é baixo;

FINALIZANDO POR ENQUANTO...
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Não basta saber ler que &39;Eva viu a uva&39;. É preciso compreender qual a
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a
uva e quem lucra com esse trabalho. (Paulo Freire).

As reflexões e considerações acrescidas neste ponto do trabalho não poderão ser concebidas como
pontos finais, haja vista que este estudo defende a dinamicidade e heterogeneidade presentes na
educação do Campo. Podemos então, considerá-las como sistematizações acerca de uma realidade
dinâmica, que possivelmente poderá apresentar possíveis direcionamentos em outras pesquisas.

Para compreendermos a importância de uma educação do Campo, em que os protagonistas dessa
educação seja de fato os sujeitos, realiza-se esta pesquisa com o intuito de refletir sobre a temática
imbuída à formação de discentes dos alunos da Casa Familiar Rural de Igrapiúna-CFRI, com a
intenção de verificar se este processo formativo atende as necessidades dos saberes discente
contribuindo o desenvolvimento de um estudante qualificado apto para refletir sobre os desafios
profissionais e acadêmicos.

Durante o desenvolvimento da pesquisa percebe-se que a matriz curricular não atende os conteúdos
programáticos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, e/ou por ser dias
alternados a escola não dá conta de inúmeros conteúdos programáticos e se atentam apenas a
conteúdos que fortalece o trabalho no Campo. E acredita-se que isso justifica o índice baixíssimo no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as barreiras que os alunos do campo encontram
ingressarem na segunda etapa, que é o ensino superior.

Sendo assim, destaca-se que repensar o processo formativo dos alunos, independente do âmbito ao
qual está inserido, é entender que ele não se configura em uma ação estática, nem definitiva,
considerando que o ser humano está em constante ressignificação e necessita adequar-se e
acompanhar as mudanças advindas do seu contexto social, cultural e econômico. No entanto, além
do plantar, cultivar e colher, o campo necessita de professores, técnicos de enfermagem,
administradores, agrônomos, médicos, entre outros, para atender a população do campo. Que esses
profissionais não venham de fora. Mas que a escola possa proporcionar aprendizagem para que das
escolas do campo saiam profissionais que atendam às suas necessidades, para que assim, a
população não precise escolher o dia de ficar doente (temos médicos uma vez no mês ou não), o dia
que tem que estudar (quando chove professores não vão devido as estradas precárias), para que
ocupe também os melhores cargos nas empresas ofertadas para o campo (somos sempre mão de
obra barata).

Desta forma, a partir do contato com a realidade da Casa Familiar Rural de Igrapiúna, enfatizo a
necessidade de preparar os docentes para a efetivação da sua proposta, no sentido de desenvolver
um trabalho direcionado para a diversificação de formatos e práticas que subsidiam a construção dos
saberes. Colaborando na construção de novas relações entre os alunos e o conhecimento
científico/pedagógico, além de contribuir para que os educandos se sintam parte, como produtores e
construtores, de sua aprendizagem que são materializadas a partir das suas ações e projetadas no
ambiente escolar.

Outro aspecto elucidado na pesquisa foi em averiguar que os alunos que saem da casa, não
encontram alternativas a não ser, sair do campo, o Estado não dá possibilidades para que os sujeitos
do campo mantenham suas produções, os investimentos para os pequenos agricultores são precários
e o agronegócio não se fortalece. Através das observações realizadas, ficou evidente a necessidade
de preparação para que os alunos aprendam a articular os saberes existentes com suas práticas
educativas e junto com o governo municipal, estadual e federal estabeleçam uma prática diária de
cobrança, para tentar sanar a situação escassa que se encontra a realidade do Campo.

Assim posto, a formação continuada de professores, principalmente nas séries iniciais torna-se um
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elemento imprescindível no meio educacional como um processo que transcende ao longo da carreira
docente visando pensar na prática pedagógica e subsidiar os professores para enfrentar as
dificuldades e desafios encontrados na educação do Campo. O que se propõe é a capacidade de
construir uma visão que consiga decodificar a mensagem para além dos ideários dos transmissores,
visando uma reflexão e transformação cultural frente aos avanços tecnológicos. Bem como a
formação de uma consciência crítica, destacada de suma importância, uma consciência que lhes
permita a formação de uma opinião própria, a participação pública e uma ação social efetiva.

Todavia, acredito que enquanto houver resistência e recuo dos envolvidos neste processo, enquanto
houver censura dissimulada por parte da sociedade e enquanto houver exclusão em todos os setores
educacionais e/ou socioeconômicos, não será redundante questionar- se sobre o papel da educação
na atual modernidade. Não será redundante ainda, desenvolver mais e mais pesquisas visando a
transformação da realidade presente.

No que concerne à metodologia do trabalho desenvolvido, foi suficiente para arraigar os elementos
necessários para o cumprimento do objetivo traçado nesta pesquisa. As observações realizadas na
aplicabilidade da formação discente da Casa Familiar de Igrapiúna foram relevantes para constatar
que a muito o que ser feito para que os alunos saiam da casa cheios de possibilidades para
permanecia no campo. As entrevistas realizadas através do grupo focal foram de igual forma,
complementares e contribuíram para analisar este processo formativo a partir das percepções alunos
que já saíram da casa consolidando os resultados.

Por fim, salientamos que esta pesquisa discutiu por meio de fundamentos teórico-práticos as
possibilidades da Educação do Campo, através do estudo de caso realizado na Casa Familiar Rural
de Igrapiúna- CFRI, tentando elucidar as suas particularidades e os aspectos mais relevantes para a
formação discente. Consideramos assim, ter contribuído tanto para a compreensão do intrínseco
papel que tem a escola no desenvolvimento educacional, no que tange a ressignificação dos saberes
das práxis docentes e ao aprendizado do aluno; quanto por fornecer bases de reflexões críticas que
concebem a Educação do Campo como eixo essencial para a transformação educacional.
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