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EIXO 03. Educação no Campo. Movimentos Sociais

Formação e prática docente frente às especificidades da
educação do campo

Teacher formation and practice in the face of the
specificities of field education

Formación y práctica docente frente a las especificidades
de la educación del campo

RESUMO

O objetivo deste texto é apresentar resultados da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós
Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), onde
investigou-se a construção da prática docente no contexto das escolas do campo. Neste recorte
aprofundamos o olhar sobre as condições de formação continuada do docente, atendendo a seguinte
questão de pesquisa: Considerando as especificidades da Educação do Campo, como o professor
constrói sua prática docente A investigação se deu por meio da pesquisa de campo, com professores
das escolas rurais da Rede Municipal do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), no interior do estado de
São Paulo com fundamentação teórica de autores como Souza tratando a Educação do Campo e
Franco, Ghedin sobre constituição e natureza da reflexividade na formação dos professores. Os
dados obtidos permitem indicar a necessidade de atender a legislação quanto à formação continuada
aos professores que atuam no meio rural para que as especificidades da Educação do Campo sejam
atendidas pela prática docente.

Palavras - chave: Educação do Campo. Formação continuada. Prática docente.

ABSTRACT

The purpose of this text is present the results of a search developed in a program of postgraduate
Stricto Sensu in education of Catholic University of Santos (UNISANTOS), researched the construction
of practice in the context of rural schools . In this part we deepen the look on analysis of continuing
teacher formation, answering the following research question: According to the specificities of Field
Education, how does the teacher construct his teaching practice The research was done through field
search with teachers from rural municipal schools of Elementary School (1st to 5th year), in the interior
of the state of São Paulo with theoretical foundation of authors like Souza dealing with Field Education
and Franco, Ghedin on the constitution and nature of reflexivity in teacher education The data obtained
allow indicate the need to comply with legislation on continuing education for teachers working in rural
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areas so that the specificities of the Field Education are fulfilled by the teaching practice.

Keywords: Field Education. Continuing education. Teaching practice.

RESUMEN

El propósito de este texto es presentar los resultados de una búsqueda desarrollada en un programa
de posgrado Stricto Sensu en educación de la Universidad Católica de Santos (UNISANTOS), donde
investigó la construcción de la práctica en el contexto de las escuelas rurales. En esta parte
profundizamos la mirada en el análisis de la formación continua de docentes, respondiendo la
siguiente pregunta de investigación: de acuerdo con las especificaciones de la Educación de campo,
¿cómo construye el docente su práctica pedagógica La investigación se realizó a través de un
búsqueda de campo con docentes de escuelas municipales rurales de Primaria (1 ° a 5 ° año), en el
interior del estado de São Paulo con fundamentos teóricos de autores como Souza en el campo de la
Educación de Campo y Franco, Ghedin en la constitución y naturaleza de la reflexividad en la
formación docente. Mos datos obtenidos permiten indicar la necesidad de cumplir con la legislación
sobre educación continua para docentes que trabajan en áreas rurales, de modo que la práctica
docente cumpla con las especificaciones de la Educación de Campo.

Keywords: Educación del Campo. Formación continua. Práctica docente.

Formação e prática docente frente às especificidades da
educação do campo

RESUMO

O objetivo deste texto é apresentar resultados da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós
Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), onde
investigou-se a construção da prática docente no contexto das escolas do campo. Neste recorte
aprofundamos o olhar sobre as condições de formação continuada do docente, atendendo a seguinte
questão de pesquisa: Considerando as especificidades da Educação do Campo, como o professor
constrói sua prática docente A investigação se deu por meio da pesquisa de campo, com professores
das escolas rurais da Rede Municipal do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), no interior do estado de
São Paulo com fundamentação teórica de autores como Souza tratando a Educação do Campo e
Franco, Ghedin sobre constituição e natureza da reflexividade na formação dos professores. Os
dados obtidos permitem indicar a necessidade de atender a legislação quanto à formação continuada
aos professores que atuam no meio rural para que as especificidades da Educação do Campo sejam
atendidas pela prática docente.

Palavras - chave: Educação do Campo. Formação continuada. Prática docente.

INTRODUÇÃO
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Esse texto tem como objetivo compreender como os professores constroem sua prática docente na
escola do campo, considerando as especificidades da Educação do Campo, bem como discutir o
processo de formação continuada no âmbito da legislação e da proposta pedagógica da Educação do
Campo, de forma a contribuir para o enriquecimento das pesquisas sobre a prática docente na
Educação do Campo.

Diante do contexto peculiar e complexo das escolas rurais de Cajati/SP, onde os dados foram
coletados, esta pesquisa foi sendo realizada de forma predominantemente qualitativa, baseada na
etnografia, com ênfase na observação participante.

Souza (2011), pesquisadora deste cenário de educação, é enfática em afirmar a importância de que a
pesquisas sobre educação do/no campo sejam bem contextualizadas.

À medida que a pesquisa se desenvolvia foi possível perceber o pouco investimento social que tem
havido frente à realidade dessas escolas. Percebe-se, por parte das políticas públicas, um certo
desinteresse pela manutenção de tais escolas, ou mesmo, uma perspectiva pouco interessada em
processos emancipatórios ou inclusivos, reafirmando nosso pressuposto de que os mecanismos
pedagógicos são instrumentos políticos e assim, nosso olhar focou as condições de submissão de
muitas práticas ali desenvolvidas.

Percebe-se que há uma urgência de rever a prática docente nas escolas rurais, a partir das
necessidades e singularidades perceptíveis aos sujeitos que vivenciam essa realidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sobre os conceitos e concepções que abrangem o tema da pesquisa, passando pela legislação e
pelas especificidades que implicam o problema sobre a construção da prática docente, considerando
o papel das escolas do campo, a proposta da prática docente a partir das suas especificidades, bem
como a formação continuada do professor que trabalha no contexto das escolas rurais/campo e a
interpretação dos dados a partir dos indicadores apresentados os seguintes aportes teóricos: Franco
(2008, 2012) Ghedin (2012), Souza (2011). A metodologia e a análise dos descritos foram
interpretados considerando o processo de triangulação segundo Minayo (2012).

ESPECIFICIDADES DA ESCOLA DO CAMPO

Para compreender a prática docente nas escolas do meio rural é interessante observar qual a
concepção que se tem da escola do campo, que propostas de trabalho devem ser desenvolvidas em
seu contexto e quais suas especificidades. Afirmamos que é preciso que esta seja uma escola de
formação cidadã para aqueles que estão neste espaço/tempo vinculados ao campo, quer seja por
necessidade, quer seja por opção. Consideramos que esta escola precisa desenvolver uma educação
que, além de garantir o direito ao reconhecimento, à ciência e à tecnologia socialmente produzidas e
acumuladas, também contribua na construção dos valores e da cultura, representações e identidades
da diversidade que compõe o povo brasileiro do campo.

Segundo Souza (2011) ao entender a escola como instituição educativa oficial, cuja prática pode ser
modificada em função dos sujeitos que a constituem, é preciso refletir sobre o que os alunos pensam
da escola. Ao refletir sobre o papel da escola do campo Souza clama pela presença do sujeito; um
sujeito histórico, entrelaçado com suas circunstâncias. Uma escola de campo é uma escola inserida
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em um tempo e um espaço histórico onde todos precisam se enxergar como sujeitos do processo
educativo e como sujeito histórico, sendo inerente a essa escola uma prática educativa crítica.

Partimos então do pressuposto de que entender a cultura escolar e a prática docente na escola do
campo requer a força de uma dinâmica formadora a partir das especificidades desse contexto, ou
seja, a partir de uma práxis pedagógica que atenda às necessidades dos sujeitos do campo capaz de
desenvolver a autonomia de se enxergar como sujeito do seu processo emancipatório.

Nos artigos 12 e 13, respectivamente, a Resolução CNE/CEB nº 01/02 recomenda que sistemas de
ensino desenvolvam políticas de formação inicial e continuada, aos professores leigos. Promovendo o
aperfeiçoamento permanente dos docentes. Recomenda que sejam observados o respeito à
diversidade e o protagonismo de estudantes, educadores e comunidades do campo, bem como
desenvolvidas propostas pedagógicas que valorizem a diversidade cultural, os processos de
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso aos avanços científicos e tecnológicos e os
princípios éticos que norteiam a convivência solidária. A Resolução Nº 2/2008 que estabelece as
diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de
atendimento da Educação Básica do Campo no§ 2º do Art. 7º também confirmam estes princípios.

Ao pensar discutir uma proposta de formação para o professor da Educação do Campo, Ghedin
(2012) situa a formação a partir da construção de uma identidade com o Campo. Segundo o autor,
essa identidade se constrói a partir de três dimensões da profissionalidade do educador que são:
epistemológica, política e ética. Esses três princípios devem orientar a atuação e o processo de
formação dos educadores e estão relacionados aos conceitos do professor reflexivo. Para Ghedin
(2012), a prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo na intenção de transformá-lo e estão
diretamente relacionados ao conhecimento teórico dessa realidade.

De concordo com Franco (2012) a formação de professores não se efetua no vazio, mas sim, que
precisa estar vinculada a uma intencionalidade, a uma política, uma epistemologia, aos estudos dos
saberes pedagógicos e vinculada a um projeto político-pedagógico para que não se caracterize como
uma concepção pragmatista, reprodutivista e tecnicista da ação docente. Também em Franco a
autora destaca que: “A prática docente que produz saberes precisa ser epistemologicamente
assumida e isso se faz pelo exercício enquanto práxis, permeada por sustentação teórica, que
fundamenta o exercício crítico-reflexivo de tais práticas”. (Franco, 2008. p. 131).

Nas pesquisas realizadas por Souza (2011) nas escolas do campo no estado do Paraná, a autora
destaca que o debate sobre Educação do Campo é quase inexistentes nas escolas vinculadas às
secretarias municipais e que as iniciativas de formação continuada estão voltadas para os professores
dos assentamentos e acampamentos. Por isso que, nos municípios como no qual a pesquisa foi
realizada, onde não existe acampamento ou assentamentos, infelizmente, pode-se verificar que as
novas diretrizes curriculares ainda não estão indicando novas perspectivas para essas questões.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo teve início exploratório para consolidar os referenciais teóricos sobre a Educação Rural, a
Educação do Campo e sobre a Prática Docente e seu recorte foi limitado na prática docente. A
metodologia de pesquisa para esta investigação foi uma abordagem qualitativa, e foi realizada com
base nos pressupostos de Minayo (2012), por envolver a interação bem peculiar dos sujeitos e a
subjetividade de sua prática nesse contexto. Foi optado em adotar a metodologia etnográfica
(ANDRÉ, 1995) com ênfase na observação participante para orientar a investigação que se
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fundamenta no olhar crítico e reflexivo elaborando sentido e significado de acordo com (GHEDIN &
FRANCO, 2011) sobre os dados coletados na observação de campo e sobre os professores, sujeitos
da pesquisa. Os instrumentos adotados para a coleta de dados foram: questionários, entrevistas,
roteiro de observação da prática docente e análise de documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um dos instrumentos da pesquisa foi a entrevista semiestruturada com (50%) dos professores que
atuam nas escolas de campo e que participaram da pesquisa. Procuramos nestas entrevistas buscar
o conhecimento que os professores que estão atuando possuem sobre as teorias e as especificidades
que embasam a proposta pedagógica da Educação do Campo, bem como quisemos compreender e
dialogar sobre as dificuldades que possuem ao construírem sua prática docente, no contexto das
escolas rurais.

Grande surpresa e decepção tivemos, ao constatar que nenhum dos professores atuantes conheciam
a proposta para a Educação de Campo e nunca haviam lido nada a respeito e desconhecem
completamente suas especificidades, embora figurem orientações legais e orientação técnica dos
programas de formação oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC/SEB. 2012), como o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, aderido pelo município, que traz uma coleção de oito
cadernos voltados diretamente à Educação do Campo.

Os dados coletados indicaram o desconhecimento epistemológico dos sujeitos entrevistados sobre o
objeto de sua prática docente. Indicaram a necessidade de políticas públicas que invistam na
formação continuada desses profissionais para adequarem sua prática as especificidades da
Educação do Campo como ressalta Souza (2011).

Não se trata de culpar professores ou gestores escolares. O importante é
analisar a realidade para verificar e constatar a ausência de formação
continuada direcionada ao conhecimento do município e o quanto ele é
necessário para uma prática educativa de valorização do sujeito, da
identidade, cultura e trabalho locais. (SOUZA, 2011, p. 34).

A partir dessa constatação, sobre a formação inicial e continuada dos professores que atuam nesse
contexto, é possível questionar se o verdadeiro direito à Educação do Campo em muitas localidades
rurais ainda passa por um processo de alienação, e não esta sendo efetivamente garantido como
propõem a legislação, sendo esse um desafio que implica diretamente na construção da prática
docente nas escolas rurais. Diante desse desafio educativo e social, destacamos o pensamento de
Franco (2012) sobre a necessidade de a prática docente estar relacionada à intencionalidade:

Quando as intencionalidades de uma prática social estão explicitadas, podem
permitir a inteligibilidade dessa prática e podem tornar-se assim práticas
educativas, que ocorrem, por certo e inexoravelmente, dentro e fora da escola.
As práticas sociais só se tornarão educativas pela
explicitação/compreensão/tomada de consciência de seus objetivos, tarefa da
investigação científica na educação. (FRANCO, 2012, p. 169).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Consideramos, conforme Franco (2012) que a prática pedagógica realiza-se por meio de uma ação
científica sobre a práxis educativa, que tem por finalidade compreendê-la, explicitá-la aos seus
protagonistas, transformá-la mediante um processo de conscientização de seus participantes. No
entanto, no contexto de nossa pesquisa, não pudemos encontrar condições para que essa formação
conscientizadora ocorresse.

Para que os professores possam tomar conhecimento teórico sobre o contexto histórico de todo o
movimento sobre a Educação do Campo e dar um sentido à sua ação docente, é necessário um
envolvimento de todo o sistema educacional em ações que promovam a formação continuada desses
professores, como cita o artigo 13º da Resolução CNE/CEB n. 01/02 e no artigo 7º Resolução
CNE/CEB n. 02/2008.
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