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Resumo

Este artigo apresenta reflexões suscitadas a partir de uma pesquisa realizada nos pressupostos da
abordagem qualitativa, com viés na Educação do Campo, numa perspectiva
fenomenológico-hermenêutica, caracterizada como estudo de caso. A pesquisa analisou o currículo
prescrito por uma Escola Agrícola. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados
questionários, entrevistas, análise de documentos escolares e observações. Os resultados
evidenciam que, o caráter eminentemente técnico do currículo prescrito pela escola, dificulta a
formação identitária de sujeitos comprometidos com práticas sociais e políticas relacionadas à
compreensão do campo como espaço de produção e de vida, contribuindo pouco com os processos
de identificação com o campo.

Palavras-Chave: Currículo. Identidade. Campo. Ensino Agrícola.

Abstract

This article presents reflections based on a research carried out in the assumptions of the qualitative
approach, with a bias in Field Education, in a phenomenological-hermeneutic perspective,
characterized as a case study. The research analyzed the curriculum prescribed by an Agricultural
School. As instruments of data collection were used questionnaires, interviews, analysis of school
documents and observations. The results show that the eminently technical character of the curriculum
prescribed by the school makes it difficult to identify individuals committed to social and political
practices related to understanding the field as a production and living space, contributing little to the
identification processes with the field.

Keywords: Curriculum. Identity. Field. Agricultural Education.

Resumen Este artículo presenta reflexiones suscitadas a partir de una investigación realizada en los
presupuestos del abordaje cualitativo, con sesgo en la Educación del Campo, en una perspectiva
fenomenológico-hermenéutica, caracterizada como estudio de caso. La investigación analizó el
currículo prescrito por una Escuela Agrícola. Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron
cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos escolares y observaciones. Los resultados
evidencian que el carácter eminentemente técnico del currículo prescrito por la escuela dificulta la
formación identitaria de sujetos comprometidos con prácticas sociales y políticas relacionadas a la
comprensión del campo como espacio de producción y de vida, contribuyendo poco con los procesos
de identificación con el campo. Palabras Clave: Currículo. Identidad. El campo. Enseñanza Agrícola.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o objetivo de promover uma reflexão sobre a relação entre o currículo e a
formação de identidade dos alunos, a partir do currículo prescrito e efetivado por uma escola de
Ensino Agrícola, na perspectiva da Educação do Campo. Inquietou-nos saber, em que medida o
currículo de uma escola situada no campo possibilita que se desenvolvam processos de identificação
que promovam, ou não, a formação de uma identidade campesina aos estudantes. O que os
estudantes deveriam ser ou tornar-se a partir do currículo desenvolvido

Para Silva (2009, p. 15), um currículo visa especificamente modificar as pessoas que vão seguir
aquele currículo, “o currículo é sempre o resultado de uma seleção de um universo mais amplo de
conhecimentos e saberes, onde se seleciona aquela parte que vai constituir, precisamente, o
currículo”. Realizar uma análise curricular remete-nos à compreensão de currículo, aos
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questionamentos possíveis em relação ao que ensinar e as implicações presentes nas discussões
desse campo. Neste sentido questiona-se: em que medida o tipo de conhecimento a ser transmitido é
considerado importante Sobre isso, Silva (2010) afirma que o conhecimento é considerado importante
justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoa que se considera ideal e,

[...] qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de
sociedade Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de educação
Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais de
educação Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania do moderno
estado-nação Será a pessoa desconfiada e crítica dos arranjos sociais
existentes preconizada nas teorias educacionais críticas A cada um desses
modelos corresponderá um tipo de conhecimento, um tipo de currículo (SILVA,
2010, p. 15).

O currículo e o conhecimento a ser disseminado por ele, geralmente é organizado para ser difundido
de uma geração à outra, o que nem sempre ocorre. Para Young (2014, p.36), “a educação
preocupa-se, antes de mais nada, em capacitar as pessoas, a adquirir conhecimentos que as levem
para além da experiência pessoal, e que elas provavelmente não adquiririam se não fossem à
escola”. Com as diversas discussões sobre currículo, nos últimos anos, esse tema tem assumido
grande importância no Brasil, em específico devido às alterações propostas oficialmente pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC) às escolas, como apontam Lopes e Macedo (2005, p. 9): “[...]
associada a essa centralidade, vemos surgir uma multiplicidade cada vez maior de referências para o
campo do currículo, tornado difícil, inclusive, a sua delimitação”, o que nos leva a considerar, diante
da multiplicidade de referências, ainda segundo Lopes e Macedo (2005), que as discussões acerca
das transformações que vêm passando as sociedades atuais, a partir dos fenômenos de globalização,
de disseminação da cultura conduzindo à substituição das identidades-mestras, estão fundamentadas
na ideia de nação, por identidades locais, muito mais plurais.

Pensar num continuum de aprendizagens nas sociedades modernas remete-nos a refletir acerca das
formas de aprendizado que compõem nossas vidas cotidianamente, numa constante construção de
conhecimentos. Conhecimentos estritamente relacionados ao que aprendemos em nossas vivências,
conhecimento que segundo Young (2014), é um conhecimento útil, e até necessário, para levar
nossas vidas adiante, mas não é suficiente nas sociedades modernas. É por isto que temos escolas e
currículos, um conhecimento especializado, um conhecimento escolar que, em alguma medida,
regulamenta e contextualiza os conteúdos e conhecimentos a serem ministrados pela escola, ou seja,
o conhecimento formal.

Desta forma, é necessário contextualizarmos e analisarmos sobre o currículo proposto no âmbito
desta investigação.

O CURRÍCULO PROPOSTO: A ANÁLISE

Analisar em que medida o currículo proposto pela Escola Agrícola Ministra Leonor Barreto Franco
possibilita ou não a formação de uma identidade campesina aos seus estudantes, implica em trazer
para este texto o currículo evidenciado pela Proposta Pedagógica da escola, a partir do proposto nas
ementas das disciplinas. Todavia, para fins de análise aprofundada, optaram-se pelas disciplinas da
formação técnica e, dentre estas, as que evidenciam, em suas ementas, um currículo com relação
mais estreita com as questões do rural/campo.

A ementa do componente curricular Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável prescreve
temáticas relativas ao Desenvolvimento Rural, a Agricultura Familiar e ao Meio Ambiente.
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Observou-se que, conforme consta em registro de aulas nos diários, o currículo proposto pela ementa
do curso técnico, dados a partir da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe – SEED/SE, no
período de 1999-2003 indicam demandas de recursos humanos para os principais segmentos
produtivos do Estado de Sergipe. O projeto do Curso Técnico em Agropecuária justifica a
necessidade de profissionais habilitados nesta área, com o objetivo de promover o desenvolvimento
do Estado, colaborando, assim, com o desenvolvimento agrícola, industrial e de serviços da região, se
utilizando de metodologias que fazem interface entre as áreas de educação, produção e extensão,
diante da demanda de recursos humanos qualificados e da diversificação econômica produtiva da
agropecuária em Sergipe.

Stédile (2005) argumenta que, desde os primórdios da colonização do Brasil, o aumento da produção
agropecuária não se constituiu em fator de progresso econômico, com distribuição de renda e justiça
social, posto que, historicamente, no campo brasileiro, predominavam formas capitalistas de
produção. Esse viés está presente no depoimento dos estudantes, identificado como aprendizado
vivenciado no processo proporcionado pelas aulas, na Escola Agrícola.

É... o que eu aprendi aqui foram várias coisas, eh...principalmente sobre
saúde das pessoas eh...aqui na escola... eles ensinam a gente a não usar
agrotóxicos porque hoje em dia o que tá mais causando certo tipo de doenças
nas pessoas é o agrotóxico e aqui conscientiza a gente a ter uma produção de
alimentos não com defensivos químicos e sim com defensivos orgânicos
coisas que a gente tem em casa mesmo que a gente possa fazer para
defender alguma coisa eh... tipo formiga... esse negócio essas pragas... e
também como ele falou posso ajudar pessoas de várias formas... eu sei que
hoje em dia a maioria dos produtores só usam defensivos químicos pelo seu
pico de produção que é muito alto e se for para fazer com adubação orgânica
não vai suprir a demanda da produção (ESTUDANTE DA ESCOLA
AGRÍCOLA, ENTREVISTA COLETIVA, 14 DE JUNHO DE 2016).

Note-se que a referência feita pelo estudante em relação à produção, denota a preocupação com
questões presentes no contexto campesino. A preocupação com o aumento da produção
agropecuária aparece no discurso do estudante conforme consta na ementa da disciplina Agricultura
Geral, na qual se prescrevem os conteúdos que abordam questões da Modernização da Agricultura,
da Agricultura Convencional e a Alternativa, da Produção Orgânica de Alimentos dos
Agroecossistemas e da Agroecologia.

Contudo, não se viu alusão ao progresso econômico ou à distribuição de renda e justiça social. Prado
Júnior (2012) aponta para uma realidade com o intuito de enfatizar que, acima de 30 milhões de
brasileiros, ou seja, mais de 14% da população do paÍs depende, necessariamente, para seu
sustento, da utilização da terra. Além dessa, outras questões são marcadas nos discursos dos
estudantes, como as questões relacionadas à saúde e à utilização de agrotóxicos, conforme consta
na ementa da disciplina Silvicultura, conteúdos prescritos relacionados ao Plantio de árvores, Manejo
florestal, Recuperação de Matas Ciliares e Sistemas Agroflorestais.

A partir da revolução verde que, em verdade, significa a inserção do capitalismo no campo,
objetivou-se a maximização da produção, utilizando-se, consequentemente, a natureza para obter
maiores lucros, sem preocupação alguma com os impactos, dessa maximização da produção, ao
meio ambiente. Essa preocupação se faz presente em cada citação dos entrevistados, como
enfatizado no seguinte discurso:

É porque as pessoas de hoje em dia tão com aquilo na cabeça... quanto mais
rápido, melhor... não é porque é mais rápido que vai ter uma qualidade e vai
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ser saudável para uma pessoa... dependendo da cultura... dependendo de
cada cultura tem um certo manejo não adianta a gente só acelerar as coisas
[...] é [...] como diz o ditado é [...] popular, não adianta botar a carroça diante
dos bois ou ao contrário tem que ser tudo da forma normal... não adianta...
como ela pode ter jogado essa... esse produto químico na vegetação verde lá
poderia fazer outra coisa né aquela vegetação verde ali, já podia faze é [...]
servir como adubo de alguma forma como fazer compostagem, pegava a
adubação é [...] fazer uma adubação verde no caso como para o trabalho
mesmo... para fazer adubação verde para a reposição do solo... mesma coisa.
(ESTUDANTE DA ESCOLA AGRÍCOLA, ENTREVISTA COLETIVA, 14 DE
JUNHO DE 2016).

As representações trazidas, nesse discurso, remetem ao que afirma Zamberlam (2013) ao indicar que
a história elucida que a agricultura camponesa incorporou práticas dos indígenas, dos caboclos e de
imigrantes, estruturando-se em pequenas áreas de terra e voltada para a produção de subsistência.
Essa prática, com o advento da revolução verde foi sendo reduzida. E o Brasil, sendo um dos maiores
países do mundo em extensão de terras, nomeadamente em terras cultiváveis, torna-se uma potência
em produção em razão das características climáticas e de solo, o que não ocorre com outros países.

Assim, esse potencial agrícola visto com grossos olhos pelo mercado capitalista, instaura-se nos
campos brasileiros formando um grande mercado, o agronegócio. A ementa do componente curricular
Projetos Agropecuários prescreve os seguintes conteúdos: Perspectiva de mercado, Comercialização
e Preço, Análise do Mercado Consumidor, Canais de Distribuição, Qualidade e Apresentação dos
Produtos a ser Comercializados. Isso justifica os discursos dos estudantes relacionados ao
desenvolvimento de projetos como a agricultura familiar, numa perspectiva de desenvolvimento do
campo.

Com o advento do capitalismo no campo, as pequenas áreas de terra voltadas para a produção de
subsistência, com produção diversificada, nas quais o excedente destinava-se ao mercado interno,
fazia uso de tecnologias simples, a exemplo do trabalho braçal das famílias que residiam no campo,
da tração animal e da rotação de cultura, assim como o costume de deixar a terra descansar entre
uma safra e outra, o “pousio”. Essa prática consistia em, por algum tempo, deixar a terra descansar
com o intuito de fazê-la recuperar a fertilidade. Além disso, utilizava-se a “coivara”, prática que
consistia em queimada da “capoeira” ou da mata para fazer o plantio, das técnicas de controle de
pragas e doenças empregadas nesse tipo de agricultura, caracterizadas como caseiras ou próprias da
comunidade. Tal prática é mencionada pelo estudante, em seu depoimento, quando ele afirma que
“as pessoas de hoje estão com aquilo na cabeça, de quanto mais rápido melhor”, referindo-se ainda à
demanda e à competitividade do mercado. Zamberlam (2013) mostra que:

Na década de 1930 ocorreu o início do crescimento industrial brasileiro com
investimentos diretos do governo, gerando deslocamentos humanos do meio
rural para os centros urbanos a fim de se preencherem postos de trabalho
especialmente na indústria, [...] a política de substituição de bens importados,
obrigou o governo a desenvolver a produção agrícola para atender ao
consumo interno, [...] nas décadas de 1950 e 1960, discutiam-se dois
caminhos para atingir a elevação da produção de alimentos, fazer a Reforma
Agrária, para mais agricultores terem terras para produzir, evitando o êxodo
rural e retirando áreas de terras das mãos de grandes proprietários, ou adotar
a lógica da revolução verde, com os pacotes tecnológicos para aumentar a
produção via produtividade (ZAMBERLAM, 2013, p. 39).
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Seguindo esse fio, nota-se a consciência expressa pelos estudantes entrevistados, que evidenciam o
currículo proposto pela Escola Agrícola pautado em uma preocupação com questões da utilização de
agrotóxicos. A consciência dessa realidade, suscitada nos depoimentos, aponta para um trabalho
sistemático realizado durante as aulas teóricas e práticas, conforme constam em registros das
ementas das disciplinas. Chama-se a atenção para a relação estabelecida entre o dito e o não dito
pelos estudantes, e pelo lócus da pesquisa durante os dias de observação, de visita aos diversos
espaços da escola e do entorno da escola.

A presença de uma floresta de eucaliptos em frente à propriedade da Escola, de uma comunidade de
Assentamento da Reforma Agrária no entorno da escola e de movimentos populares do campo na
comunidade circundante, não se evidenciam nos discursos dos entrevistados, não há relação entre o
que se mostra e o que se diz ou o que está registrado nos diários de classe, quanto à realidade na
qual a escola está inserida. Nos registros das aulas não se evidenciam questões relativas, por
exemplo, à forma como está distribuída a propriedade das terras no Brasil, em Sergipe ou mesmo no
local da escola, a estrutura fundiária, ou estrutura da propriedade de terra, sendo que, em frente à
escola está uma enorme floresta do agronegócio, o eucalipto. Destaca-se aqui, o seguinte enfoque
trazido por Stédile (2012):

[...] a partir da década de 1990, o capitalismo entra numa nova fase em todo o
mundo, agora dominado pelo capital financeiro e por grandes corporações
transnacionais, [...] esse novo estágio teve enormes influências e
consequências na organização da agricultura brasileira, [...] com a liberdade
total ao movimento do capital, empresas transnacionais vieram para o Brasil e
primeiro passaram a controlar as agroindústrias de insumos, como fertilizantes
de agrotóxicos, depois as fábricas de máquinas agrícolas, e,
concomitantemente, as agroindústrias de alimentos nos diferentes setores. [...]
Nesse período, houve também uma avalanche de transferências de fábricas
de celulose do Hemisfério Norte para o Brasil, fugindo das restrições a seu
caráter poluente que enfrentam nos países de origem. Essas empresas
compraram grandes extensões de terras e iniciaram plantações industriais
homogêneas de pínus e eucalipto para, a partir de seu extrativismo, exportar a
celulose (STÉDILE, 2012, p. 26-27).

Conforme esse autor indica, essas plantações, como a grande plantação em frente à escola,
destroem a biodiversidade onde são plantadas, agridem o meio ambiente, exaurem a água do solo.
Complementa Stédile (2012) afirmando que essas plantações biologicamente não podem, ao menos,
ser denominadas de florestas. Esse braço do agronegócio, oriundo do neoliberalismo, firmou-se no
Brasil a partir da década de 1990, o que deu ao capital liberdade total, influenciando, assim, uma nova
organização da agricultura brasileira.

Pensar o currículo, como um artefato cultural aponta que este precisa também ser pensado enquanto
função de produção da identidade, considerando-se o contexto em que os sujeitos a que ele se refere
estão inseridos. A compreensão do que seja currículo, bem como as associações e concepções que
se originam de diversas formas de influências exercidas pelas diversas teorias, os fatores políticos,
culturais, econômicos e sociais, contribuem para o entendimento que se tem hoje sobre ele. Segundo
Moreira (2008), o currículo vem a ser compreendido como: a) conteúdo a ser ensinado e aprendido; b)
as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; c) os planos pedagógicos
elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; d) os objetivos a serem alcançados por
meio do processo de ensino; e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e
nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização (MOREIRA, 2008, p. 18).

O percurso para compreender, com maior ou menor ênfase, debates sobre os conhecimentos
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escolares e quais transformações se pretendem com os estudantes acerca dos valores que se deseja
formar e sobre as identidades que se pretende construir, implica em refletir sobre o currículo.
Discussões sobre verdade, poder, conhecimento e identidade marcam, invariavelmente, as
discussões sobre questões curriculares, conforme explica Silva (1999, p. 14), afirmando que “a
questão central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual
conhecimento deve ser ensinado”. Para resolver essa questão, o autor propõe que diferentes teorias
possam recorrer às discussões sobre a natureza humana da aprendizagem ou sobre a natureza do
conhecimento da cultura e da sociedade.

Logo, necessário se faz ter claro qual o ideal de sociedade que se deseja alcançar, o que implica
pensar na cultura política e, também, na cultura pedagógica, a proposição de uma sociedade formada
e alicerçada nos ideais da ética e que garanta os direitos humanos para todos. Na perspectiva de
construir essa sociedade,

[...] a escola, o currículo e à docência são obrigados a se indagar e tentar
superar toda prática e toda cultura seletiva, excludente, segregadora e
classificatória na organização do conhecimento, dos tempos e espaços, dos
agrupamentos dos educandos e também na organização do convívio e do
trabalho dos educadores e dos educandos. É preciso superar processos de
avaliação sentenciadora que impossibilitam que crianças, adolescentes,
jovens e adultos sejam respeitados em seu direito a um percurso contínuo de
aprendizagem, socialização e desenvolvimento humano (BRASIL, 2008, p.
14).

Construir uma sociedade que seja regida pelo imperativo ético da garantia dos direitos humanos para
todos exige que sejam superadas as desigualdades, as lógicas e as culturas existentes. A escola tem
um objetivo, que se pode entender como de cunho antropológico, de fundamental importância no
processo de construção da sociedade, qual seja o de garantir a continuidade da espécie, socializando
para as novas gerações as aquisições e invenções resultantes do desenvolvimento cultural da
humanidade. Ao se apontar para o desenvolvimento humano, deve-se considerar que este é
resultante da dialética entre a cultura e a biologia, de modo que mudanças na cultura levarão
certamente a novas formas de pensamento e de comportamento. Nesse sentido, a instituição escolar:

[...] foi constituída na história da humanidade como o espaço de socialização
do conhecimento formal historicamente construído. O processo de educação
formal possibilita novas formas de pensamento e de comportamento, por meio
das artes e da ciência o ser humano transforma sua vida e de seus
descendentes. A escola é um espaço de ampliação da experiência humana,
devendo, para tanto, não se limitar às experiências cotidianas da criança, e
trazendo, necessariamente, conhecimentos novos, metodologias e áreas de
conhecimento contemporâneo. O currículo se torna, assim, um instrumento de
formação humana (BRASIL, 2008, p. 19).

Considerando também a concepção de ser humano e a formação humana, deve-se levar em conta
que, subjacente à elaboração do currículo, está o papel esperado que a escola desempenhe em seu
processo de desenvolvimento. As indagações sobre currículo indicam: “não há currículo ingênuo, ele
sempre implica em uma opção e esta opção poderá ou não ser favorável ao processo de
humanização” (BRASIL, 2008). Avaliando a afirmação, Silva (2009, p.35), afirma que “nas teorias do
currículo, a pergunta ‘o quê’ nunca está separada de outra importante pergunta: ‘o que eles ou elas
devem ser’ ou o que eles ou elas devem se tornar”, percebe-se que um currículo busca,
precisamente, modificar as pessoas as quais vão segui-lo.
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Dessa forma, parece significativo considerar que, um currículo para a formação humana introduz
sempre novos conhecimentos, não se limita aos conhecimentos relacionados às vivências do aluno,
às realidades regionais, ou com base no assim chamado conhecimento do cotidiano. É importante
alertar para a diferença entre um currículo que parte do cotidiano e se esgota, e um currículo que
engloba em si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à realidade cotidiana vivida por
cada grupo social, mas entende que conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento
humano, além do “uso prático”. Há, portanto, uma diferença entre partir ou utilizar metodologicamente
a experiência cultural do aluno como caminho para a ampliação da experiência humana na escola e
definir como currículo a experiência cultural do aluno (BRASIL, 2008, p. 20).

A necessidade de formar o cidadão moderno se insere num currículo para a formação humana, um
currículo orientado para a inclusão de todos ao acesso dos bens culturais e ao conhecimento.
Contudo, nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em
conhecimento, esquecendo-nos do conhecimento que constitui o currículo está diretamente
relacionado ao que somos e com aquilo que nos tornamos, na nossa identidade, na nossa
subjetividade (SILVA, 2008, p. 15).

Entendendo que currículo não se restringe apenas aos conhecimentos, aponta-se para a
compreensão de que o conhecimento não seria apenas a aquisição de cada indivíduo, o objetivo
primordial seria formar a pessoa para se situar como membro de um grupo social, tornando-se assim,
uma educação humanizadora. Para Apple (1982),

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca é
apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece
nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma
tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo
acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e
concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam
um povo (APPLE, 1982, p. 59).

Porém, o traço mais importante, para o autor, concerne ao que contam como conhecimento, as
formas como ele está organizado e quem tem autoridade para transmiti-lo, o que é considerado como
evidência apropriada de aprendizagem e não menos importante aquele que pode responder a todas
estas questões. Para Apple (1982), tudo isso está diretamente relacionado à maneira como domínio e
subordinação são reproduzidos e alterados na sociedade. O autor indica que há sempre a existência
de uma política do conhecimento oficial, a qual exprime o conflito em torno daquilo que alguns veem
simplesmente como descrições neutras do mundo e, outros, como concepções de elite privilegiando
determinados grupos e marginalizando outros. Situa-se esse esforço de lembrar que todo indivíduo se
desenvolve indo ou não à escola.

Nas indagações sobre currículo, se tem como pressuposto que o domínio do desenvolvimento
humano não deixa de acontecer se o sujeito não for à escola, ou se ele for e se encontrar em uma
situação de não aprendizagem. Na elaboração do currículo deve-se considerar:

[...] o que é do desenvolvimento da espécie. Para promover o desenvolvimento
humano, a escola deveria partir do que a criança desenvolve por si mesma e
propor novas aprendizagens que façam uso destas manifestações da função
simbólica que são próprias da espécie (BRASIL, 2008, p. 36).

Levar em conta o que é do desenvolvimento da espécie implica em pensar o que é da cultura. É
inegável a pluralidade cultural do mundo em que se vive e que se manifesta, de forma impetuosa, em
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todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas salas de aula.

Sobre isso, Apple (1982) reforça que é precisamente nos tempos de hoje que essas questões devem
ser levadas a sério. Estamos vivendo uma época – que devemos denominar restauração
conservadora – de gravíssimos conflitos em torno do conhecimento oficial. Acreditamos mesmo que
esteja em jogo a própria ideia de educação pública e a de um currículo que responda às culturas e
histórias de amplos e crescentes segmentos da população.

Na compreensão de Apple (1982), por trás das justificativas educacionais para o currículo, que vem
sendo imposto, e de um sistema de avaliação, está uma investida ideológica perigosa, o que leva a
questionar: Quais os impactos de currículos pensados numa perspectiva conservadora Segundo o
autor, seus efeitos serão perniciosos para aqueles que já têm quase tudo a perder nesta sociedade.
Com efeito, cabe destacar, como indicam as indagações sobre o currículo, que o conhecimento
escolar é visto como uma produção específica do universo educativo. Logo, o conhecimento escolar
tem suas características singulares que o diferencia de outras formas de conhecimento. Ou seja,

[...] vemos o conhecimento escolar como um tipo de conhecimento produzido
pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo, produção
essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho
escolar entre esse aparelho e a sociedade (SANTOS, apud BRASIL, 2008, p.
22).

Assim, o processo de construção do conhecimento escolar, como exposto nas Indagações Sobre
Currículo (BRASIL, 2008, p. 09), “sofre efeitos das relações de poder. Recorre-se a uma “hierarquia”
que se encontra no currículo, com base na qual se valorizam diferentemente os conhecimentos
escolares”. Isto é visto quando se valoriza mais a disciplina de matemática em detrimento da língua
estrangeira ou da história, pressupondo que isto seja originado de relações de poder. Decorre dessa
relação de poder que, nessa hierarquia,

[...] legitimam-se saberes socialmente reconhecidos e estigmatizam-se
saberes populares. Nessa hierarquia, silenciam-se as vozes de muitos
indivíduos e grupos sociais e classificam-se seus saberes como indignos de
entrarem na sala de aula e de serem ensinados e aprendidos. Nessa
hierarquia, reforçam-se relações de poder favoráveis à manutenção das
desigualdades e das diferenças que caracterizam nossa estrutura social.
(BRASIL, 2008, p. 25).

Parece significativo trazer a este diálogo, questões abordadas por Thiesen e Oliveira (2012) ao
abordarem que Paulo Freire, muito embora não tenha se ocupado com as questões propriamente
acerca do currículo, mas sua contribuição no campo do currículo é significativa, sobretudo pelo
caráter social, político e histórico de sua concepção em relação à educação.

Fazendo referência à obra “Pedagogia da Autonomia”, Thiesen e Oliveira (2012) dizem que, nela,
Paulo Freire, se refere ao currículo, ao propor:

[...] por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a
violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a
morte do que com a vida Por que não estabelecer metas necessárias
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos Por que não discutir as
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implicações políticas e ideológicas de tal descaso dos dominantes pelas áreas
pobres da cidade Há ética de classe embutida neste descaso Porque, dirá um
educador reaccionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com
isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los
aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos (FREIRE, 2012, p. 22).

Esse pensamento encontra significado nos movimentos sociais, conforme destacam Antônio e Lucini
(2007, p. 182), “a pedagogia que Freire propõe encontra ressonância nos movimentos sociais”. Para
os autores, o pensamento de Freire, por estar enraizado na profunda indignação dos educadores,
diante dos processos desumanizadores vividos pelos camponeses, se encontra com o sonho de
libertação dos sem-terra que, organizados, se tornam os sem-terra. De igual modo, Thiesem e
Oliveira (2012) apontam outra matriz teórica que dialoga com a pedagogia proposta pelos movimentos
sociais do campo, a saber:

[...] as concepções neomarxistas de currículo, sobretudo as trazidas nos
estudos de Giroux e McLaren, os quais concebem currículo desde uma
perspectiva cultural e como espaço de resistência. [...] esses autores focalizam
suas análises na direção das possibilidades emancipatórias (THIESEM;
OLIVEIRA, 2012, p. 22).

Sem deixar de lado a perspectiva da crítica histórica, Giroux (apud Thiesem; Oliveira, 2012) mostra o
valor último da noção de resistência que não apenas provoca o pensamento crítico e a ação reflexiva,
mas, o que é mais importante, em relação ao grau em que contém a possibilidade de galvanizar lutas
políticas coletivas em torno das questões de poder e determinação social. Nesse sentido, para Giroux
(apud Thiesem; Oliveira, 2012), a teoria da resistência não concebe a ideia de que a escola seja
apenas local de instrução, não somente inicia na noção de cultura, ela indica também a necessidade
de análise da cultura escolar dentro de um contexto de lutas e contestação.

De modo geral, as discussões que suscitam questões acerca do currículo levam à compreensão de
que o ser humano constrói e amplia os conceitos constantemente, e que essa ampliação está
intimamente relacionada às questões internas e externas ao sujeito. Não se trata apenas de dar
sequência ao que o indivíduo traz do seu cotidiano, mas de transformá-la à luz do próprio
conhecimento. Segundo Brasil (2008):

A ação de construir conhecimento na escola envolve o educando, o educador
e o conhecimento, formalmente, organizado. Esta ação, todavia, insere-se no
contexto sociocultural, uma vez que a escola não existe como instituição
independente. Inserida no tecido social, a escola tem uma dimensão política
que reflete na dinâmica da sala de aula e, evidentemente, na formação do ser
humano (BRASIL, 2008, p. 52).

Em função disso, é importante frisar que é um engano considerar que o ato de aprender seja
entendido meramente como desenvolvimento do intelecto posto que a ação do aprender, o construir o
conhecimento, por ser uma ação social implica em trocas afetivas. Segundo o MEC, Brasil (2008, p.
52), ainda afirma “desta forma, a pessoa que aprende está presente em sua totalidade na situação de
aprendizagem, assim como as suas experiências na escola e como conhecimento construirão sua
personalidade e sua forma de colocação no meio”.

CONSIDERAÇÕES
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As principais questões que se evidenciaram durante a análise do currículo prescrito e efetivado pela
escola, apontam que ele está fortemente marcado por uma preocupação com o aumento da produção
agropecuária, o que aparece no discurso dos estudantes, em conformidade com o proposto pela
ementa da disciplina Agricultura Geral. Contudo, não se viu alusão ao progresso econômico ou à
distribuição de renda e justiça social.

Nesta perspectiva, o currículo proposto pela Escola Agrícola pautado em uma preocupação com
questões da utilização de agrotóxicos, evidenciada nos depoimentos, aponta para um trabalho
sistemático realizado durante as aulas teóricas e práticas, conforme constam em registros das
ementas das disciplinas. No entanto, chama-nos atenção, a relação estabelecida entre o dito e o não
dito pelos estudantes, e pelo observado durante a pesquisa durante os dias de observação, de visita
aos diversos espaços da escola e do entorno da escola.

A análise do currículo revelou ainda que, a presença de uma floresta de eucaliptos em frente à
propriedade da Escola, de uma comunidade de Assentamento da Reforma Agrária no entorno da
escola e de movimentos populares do campo na comunidade circundante, não se evidenciam nos
discursos dos entrevistados, não há relação entre o que se mostra e o que se diz ou o que está
registrado nos diários de classe quanto à realidade na qual a escola está inserida.

Portanto, evidenciou-se que a escola desenvolve um currículo pautado na formação técnica,
proporcionando aos estudantes conhecimentos que lhes possibilitam operar na perspectiva de uma
agricultura sustentável. Contudo, o caráter eminentemente técnico da proposta curricular dificulta a
formação de sujeitos comprometidos com práticas sociais e políticas relacionadas à compreensão do
campo como espaço de produção da vida, não contemplando a diversidade de elementos que
compõem o campo brasileiro. A identificação numa perspectiva de formação de uma identidade rural
nos estudantes foi pouco evidenciada, o que nos leva a compreender que o currículo em análise
reafirma a presença de diferentes perspectivas entre o que é compreendido como Educação do
Campo e Ensino Agrícola demarcando, assim, questões fundamentais para a discussão acerca do
percurso histórico formativo da educação no meio rural.
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