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RESUMO

Este estudo – A educação do campo: vítima da globalização neoliberal em tempos líquidos – foi
realizado em 2017. Faz parte da pesquisa de pós-doutoramento que teve os seguintes objetivos:
compreender a importância da universidade para os alunos do curso de Licenciatura em Educação do
Campo da Universidade Federal de Roraima – LEDUCARR –; entender os desafios de estar na
universidade para esses alunos que cursam as disciplinas em forma de alternância; correlacionar
aspectos da educação do campo com o contexto universitário. O texto é uma análise acerca do
processo neoliberal que reaparece e insere a escola do campo em novos desafios. A metodologia
utilizada é qualitativa, documental e de campo, com recorte para investigar os desafios de
permanência em uma licenciatura em Educação do Campo com regime de alternância em uma
universidade pública. A pesquisa empírica, na análise crítica, possibilitou entender a articulação entre
sujeito e universidade em curso de formação para o campo. Conclui-se que cabe à universidade
manter políticas diferenciadas para os sujeitos do campo.

Palavras-chave: Educação do campo. Formação docente. Ensino.

Os quatro pilares da educação propostos pela UNESCO para o século XXI – aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser1 – não aparecem com clareza nos
investimentos dos governos neoliberais.2 Mas por que isso não acontece

Porque, para governos neoliberais, a educação pública não é um direito social inalienável. A
educação não é garantida e financiada pelo Estado; ao contrário, é reduzida à condição de
mercadoria e serviço, deixando de ser prioridade. A lógica do neoliberalismo, no que diz respeito à
educação, é a seguinte:

a. O modelo de escola é pensado para atender a uma lógica de mercado; pensa-se em custos e
benefícios de forma mercadológica, pois a formação humana não é prioridade. A todo instante, dados
quantitativos são mencionados;

b. Pensa-se o currículo escolar levando-se em consideração o mercado, o que pode fazer com que a
escola se torne um espaço de entrega de diplomas. E as escolas do campo acabam sendo mais
penalizadas, porque se pensa em educação de base comum, com conteúdos para o ensino
secundário e superior em relação às exigências do mercado. As sociedades capitalistas em
desenvolvimento procuram adaptar a educação às exigências do mercado nos variados níveis,
especialmente no ensino superior e nas áreas de pesquisa, cada vez mais dependentes do grande
capital. Isso é uma exigência de organismos internacionais liberais responsáveis por definir as
diretrizes políticas e os projetos educacionais em diferentes partes do mundo. Ou seja, organismos
internacionais acabam ditando regras quanto a conteúdos a serem ensinados e matrizes curriculares
no país.

Para as escolas do campo, o quadro ainda é mais grave: vê-se um modelo urbano sendo
pavimentado sem se levarem em conta as crenças, os hábitos e os interesses próprios dos que lá
vivem. Passa-se por cima de um ethos social, cultural e histórico, sem a menor preocupação com o
local.

O fenômeno da globalização, desencadeado a passos longos, desde o final do século passado, tem
resultado em contextos complexos e bastante desafiadores, com a soberania dos mais ricos e
políticas cada vez mais hegemônicas. Tem afastado, de certa forma, os países mais ricos dos mais
pobres. Pensava-se o contrário até recentemente.

Podem-se, assim, enumerar algumas consequências desses fatos para a educação do campo na
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atual conjuntura:

a. A escola tem por fundamento o mercado, consequentemente a sociedade de consumo. A dimensão
cultural dos homens do campo e sua identidade são comprometidas, desaparecendo características
dos sujeitos em nível local em prol da universalização deles. A luta pela diversidade cultural3, e pela
diferença de modo geral, não é levada em conta nos governos com forte tendência neoliberal. A
educação escolar passa a ser pautada por aspectos econômicos e profissionais. A lógica desse
modelo leva à desvalorização da cultura e do universo simbólico dos sujeitos das escolas do campo e
ameaça a identidade (lógica já existente) e as próprias referências das comunidades do campo,
reduzindo o homem a mercadoria;

b. O neoliberalismo empreende uma discussão complexa que pode ampliar e modificar as políticas do
Estado de bem-estar social. Que isso significa O Estado começa a recuar, e o projeto neoliberal se
instala, combatendo as formas de regulamentação; logo os espaços públicos não são bem vistos por
esse modelo. É peculiar a ele reduzir os compromissos com a educação pública, o que resulta na
proliferação de investimentos no setor particular (inclusive no ensino superior). Desse modo,
diminuem os investimentos (financeiros, de formação, de pesquisas e de inovações pedagógicas) na
escola ao privatizar-se a escola pública, negando-se, invisivelmente, o direito à educação das
maiorias, aprofundando-se os mecanismos históricos da exclusão aos quais, historicamente, estão
submetidos os setores responsáveis por atenderem aos mais pobres.

c. As crianças, os jovens indígenas, os campesinos, os sujeitos do campo e os homens da floresta,
sem falar nas famílias marginalizadas em áreas de risco das cidades, não têm seus direitos
respeitados ao mesmo tempo que os professores aparecem sendo “vítimas” de suas condições de
trabalho, que são precarizadas, dificultando atividades didático-pedagógicas de boa qualidade.

Nesse aspecto, no Brasil [...] nunca se teve uma consciência muito séria e exata de que era preciso
educar o povo, de abrir uma escola, de dar ao povo direito à educação (BUFFA; NOSELLA, 1997, p.
123); a preocupação sempre foi com as escolas das elites ao longo da história do Brasil; ou seja,
naturalizou-se, no imaginário coletivo, que somente os capitalistas devem ter esse direito (BENJAMIN,
2000, p. 11), por eles entenderem ser legítimo definir metas e organizar as instituições a seu estilo.

Assim, na relação estabelecida, uns mandam e outros obedecem; com a minoria ditando regras e
normas. A maioria não consegue organizar-se em torno de dois princípios básicos: justiça e
solidariedade; ou seja, divisão mais justa do trabalho. A todo instante, o grupo hegemônico chama a
atenção para a correção de sua visão de especulador, de latifundiário, de banqueiro – que está
sempre almejando acumular mais capital.

O mercado, que se destaca pelas novas tecnologias de informação e de comunicação, é regido pelas
leis da rentabilidade. Não deixa de ser uma nova forma de exclusão digital. E o Estado deixa de lado
seu comprometimento com a escola pública, propagando a ilusão de que a solução dos problemas
está não no reforço da escola pública, mas na aquisição de equipamentos, como os computadores.

A escola localizada no campo deve, portanto, organizar-se para reivindicar a pluralidade como
princípio e valor dos campesinos, enquanto espaço de vida em movimento, de luta e resistência, ao
romper com o modelo vigente construindo um projeto popular para todos os sujeitos do campo. Sendo
assim, a educação do campo assume sua particularidade, [...] que é o vínculo com sujeitos sociais
concretos, e com um recorte específico de classe, mas sem deixar de considerar a dimensão da
universalidade: antes (durante e depois) de tudo ela é educação, formação de seres humanos
(CALDART, 2004, p. 17-18).

Nessa perspectiva, o que falta para a formação desse sujeito social concreto Faltam mais debates,
diálogo com as comunidades e as organizações políticas, tentando-se descobrir quais vigas mestras
estão no campo, para se constituir um projeto de escola com mais solidez, respeito e mais criticidade
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e, assim, romper com o modelo criticado por Freire (1996, p.128) quando afirma que [...] o discurso
ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e
verticalizando a miséria de milhões. Desse modo, ter-se-ia um campo mais justo, onde os sujeitos
conseguiriam organizar-se a partir de seus interesses, sendo respeitados seus modos de ver, de
pensar e viver sua cultura; afinal, diz Arroyo (1999, p.11) o povo no campo tem tanto direito à
educação [...] quanto os nossos filhos na cidade.

É importante lembrar que, no século passado, foram “dissolvidos” todos os velhos paradigmas de que
era possível ter-se alguma previsibilidade sobre o futuro. Introduziu-se, no espaço de debate –
acadêmico ou não – a ideia central de incertezas e inseguranças. Mas, mesmo diante das incertezas,
faz-se necessário pensar em uma sociedade mais justa e menos desigual. Ou seja, não se pode
esquecer das lutas e reivindicações, como sugere Morin (2000), de se pensar em um pacto planetário
de respeito mútuo, de solidariedade e de mais justiça social. O campo, que sempre esteve à margem,
precisa repensar seu papel, reivindicando políticas e mais direitos. Afinal, [...] se queremos um país
mais justo e com mais dignidade para todos, então também precisamos preocupar-nos em
transformar instituições históricas como a escola em lugares que ajudem a formar os sujeitos destas
transformações (CALDART, 2000, p.94).

O campo precisa ter pautas definidas de combate à pobreza, às injustiças e debater o avanço da
cultura do agronegócio, que, muitas vezes, transforma o homem em commodities para atender aos
interesses da sociedade de consumo. Nesse processo, a educação escolar aparece como espaço de
socialização, de troca de experiências e aprendizagens, para que seja possível pensar-se sobre a
identidade e sobre diversos modos de ver a vida dos sujeitos em seu grupo social. A educação deve
estar vinculada com luta, com saúde, com reforma agrária, com cooperação, com participação, [...] e
com as grandes questões humanas que vive o homem do campo (ARROYO, 1999, p. 25). Por isso
ela é também um processo para se pensar numa proposta de universidade reflexiva e crítica. Na
universidade, constrói-se uma sociedade progressista, um mundo mais solidário e mais justo, a
educação se transforma em uma forte arma contra a exploração humana, a discriminação, o racismo
e a degradação dos homens.

Nesse momento, faz-se mister pensar a educação pública como um direito a ser assegurado pelo
Estado. A educação pública deve ser aberta a todos, educação como direito universal, sem distinção
de cor ou classe social.

A escola, sendo pública como direito, traz para o Estado a responsabilidade de formar seu povo, uma
vez que cabe ao Estado não simplesmente oferecer a escola pública, mas também garantir acesso
aos saberes e à educação de boa qualidade. Um tratamento mais público para a educação escolar
poderá trazer novos tempos, em que os sujeitos não formados apenas para o mercado, mas para
compreender o mundo onde vive no qual deve haver respeito aos direitos dos homens, dignidade
para todos, combate à violência e à opressão.

Freire (2006) afirma ser importante pensar um projeto de educação capaz de entender o tipo e a
qualidade da escola, sem esquecer da concepção de mundo, de homem e do sujeito que se pretende
formar. Uma educação escolar capaz de levar em conta as diferenças culturais, respeitando quem se
opõe a ela (os direitos dos sujeitos e o direito à dignidade devem ser respeitados). Assim, é urgente
[...] Fazer do povo do campo e de seus processos de formação o ponto de partida para a formulação
de políticas públicas educativas (ARROYO et al., 2004, p. 14-15) para garantir-lhe condições de vida
digna e dinâmica de resistência e de lutas, ressaltando-se [...] o caráter popular dessas políticas e sua
articulação com o projeto de país e de campo (ARROYO et al., 2004, p. 14-15) se consolidam.

Entende-se, portanto, ser necessária uma educação escolar capaz de acompanhar as transformações
científicas e tecnológicas e materiais didáticos em bibliotecas, para a democratização do
conhecimento. Isso supõe repensar as práticas pedagógicas atuais. Não se trata apenas de defender
a escola pública, mas também de modificá-la, para ela não ser um espaço de fracasso e angústia dos
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jovens pertencentes às camadas sociais, comunidades e culturas frágeis. [...] A educação do campo
assume sua particularidade, que é o vínculo com sujeitos sociais concretos, e com um recorte
específico de classe, mas sem deixar de considerar a dimensão da universalidade: antes (durante e
depois) de tudo, ela é educação, formação de seres humanos (CALDART, 2004).

O neoliberalismo não garante direitos – saúde, moradia, educação pública de qualidade – , porque o
sistema dominante apresenta contradições e não pensa em organizar escolas para todos.4 O modelo
pensado é o de uma sociedade em que o Estado tem seu papel reduzido, de modo que se fazem
necessárias lutas para a conquista de direitos, ou seja, um movimento em prol de uma sociedade
mais humanizada.

As lutas e os movimentos populares são necessários para se reivindicar ao setor público uma
educação escolar que garanta aos homens ensino de qualidade, com proposta curricular
emancipadora. Quando sistematizadas, as lutas populares são legitimadas pelos diversos organismos
sociais e reivindicam a diminuição da exclusão dos mais pobres. O papel da luta popular é
exatamente este: transmitir essas ideias para as gerações futuras vinculando a educação dois
aspectos: o social e o político. O primeiro possibilita a comunidade novas condições de vida; e o
segundo proporciona ao sujeito um olhar reflexivo sobre a vida e a cotidianidade, numa perspectiva
de se compreender como um ser em constante mudança. De acordo com os estudos de Freire (2005,
p.83), [...] os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão.

Indígenas, campesinos, pobres e homens da floresta não devem apenas ter acesso à educação,
devem também participar das discussões sobre política, saúde e educação de interesse coletivo. Não
se devem acatar todas as decisões dadas pelo poder dominante, sob o risco de um isolamento
comunitário. Dessa forma,

[...] a existência de movimentos sociais que lutam por interesse do
despossuído e do excluído é tecida de compromissos e de responsabilidades
respaldados nos acordos definidos pelo grupo social, que planejam projetos na
garantia da segurança, proteção e bem-estar social (SOARES, 2010a, p. 55).

A luta potencializa de forma marcante os sujeitos do campo5, garantindo-lhes entendimento sobre a
terra, uso de recursos do solo, resíduos sólidos, hidrológicos e direitos das minorias promovendo a
organização dos trabalhadores e o enfrentamento ao modelo hegemônico global capitalista.

O vínculo entre educação do campo e movimentos populares se dá a partir da necessidade de se
(re)pensar a instituição escolar como espaço para que o professor que nela atua não apenas seja
construtor de uma didática progressista, mas também pense um novo sentido para campo e para
ensino. Conforme Caldart (2009, p. 41), o ‘do’ da educação do campo tem a ver com esse
protagonismo: não é ‘para’ e nem mesmo ‘com’: é dos trabalhadores, educação do campo, dos
camponeses [...]. Passa-se a ouvir as diversas vozes para, juntos, construir-se um ethos diferente do
legitimado historicamente. Nessa perspectiva,

O movimento social no campo representa uma nova consciência dos direitos,
à terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à cultura, à saúde
e à educação. O conjunto de lutas e ações que os homens e mulheres do
campo realizam, os riscos que assumem, mostram quanto se reconhecem
sujeitos de direitos (ARROYO, 1999, p.12).

Possivelmente, o protagonismo dos movimentos contribuiu para a elaboração de uma reflexão que
apontasse a urgência de políticas para uma escola de qualidade para os mais humildes. O campo
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constrói uma “nova consciência”, capaz de dinamizar a sociedade, constituindo novos sujeitos sociais
e culturais.

Para se seguir a lógica desta seção, põe-se a seguinte questão: qual a importância dos cursos de
Educação do Campo junto aos movimentos sociais Esses cursos de licenciatura nasceram de uma
forte pressão dos movimentos sociais na década de 90. À concepção de ensino que os movimentos
sociais têm corresponde uma práxis emancipadora, pois trata-se de pensar o homem dentro de um
princípio educativo, no sentido de formar um ser humano ativo e vinculado às práticas sociais radicais
(Marx). Esse raciocínio considera a realidade do campo na construção de uma prática social coletiva,
uma vez que democratiza os direitos, por se originar nos mais pobres, pressionando por mais políticas
públicas e por políticas de educação.

Destarte, nesse contexto, a escola visa à formação humana e rompe com a abordagem da escola
tradicional, a velha escola, cujos pilares estão no Rattio Studiorum (1599)6, uma escola assentada em
legitimar o ethos dominante e na qual o aluno era sempre visto como mero receptáculo do processo
de ensino, chamada de educação bancária por Freire (2005b, p.80). A escola pensada a partir das
lutas dos movimentos sociais7 junto aos sujeitos do campo tem todo o fundamento na perspectiva de
construir o ser social crítico, onde a escola e a sociedade ganham sujeitos responsáveis e
conscientes de seu papel transformador. Com isso, na dimensão dialógica das lutas combinadas para
a construção da identidade, da conservação da cultura e do território, o ensino não acontece mais
sem o envolvimento de todos no processo; é construído e compartilhado a partir dos saberes trazidos
por cada aluno. Segundo Gauthier et al. (1998), o bom ensino, entre outras condições, requer que a
formação do professor contemple o domínio de saberes diversos, catalogados numa tipologia
constituída por saberes disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica,
saberes experienciais, da ação pedagógica. Uma sólida formação do professor é o que possibilitará
um ensino com melhor qualidade, portanto capaz de propiciar ao sujeito do campo saberes e
competências para desempenhar bem sua profissão. Nesse sentido, ensinar exige um conhecimento
do conteúdo a ser transmitido, visto que, evidentemente, não se pode ensinar algo cujo conteúdo não
se domina” (GAUTHIER et al., 1998, p. 29) e sem o devido aprofundamento teórico e metodológico,
visando ir além de ensinagens conteudistas e de cunho pouco reflexivo.

Por fim, algumas notas reflexivas sobre os eixos discutidos

Nesse sentido, é possível repensar a escola do campo dentro da perspectiva da pedagogia do
movimento, indo além dos muros da escola envolvendo-se a comunidade de modo geral, para que
todos que participam do processo assumam uma práxis reflexiva e consciente. A escola precisa
organizar-se e movimentar-se cobrando do aparelho do Estado empenho e projetos que a insiram em
um contexto além do mercado. E, ainda, possuir as características dos sujeitos do campo: sua
linguagem, suas representações, suas vivências socioculturais, seus hábitos e sua forma de lidar com
a natureza e com o trabalho.

A discussão acima evidencia condições socioeconômicas deficitárias, sendo agravadas as
dificuldades para o homem do campo ter acesso a uma escola com qualidade.
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Notas.

[1] De acordo com as discussões propostas pela UNESCO, a educação deve ser pensada com base
em quatro aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer (adquirir instrumentos de compreensão
geral sobre a vida), aprender a fazer (para poder agir sobre o contexto no qual se está inserido),
aprender a viver juntos (articulação com o outro em todas as atividades possibilitando a convivência
pacífica e respeitosa com as diversidades) e, finalmente, aprender a ser (conceito que envolve os
pilares citados anteriormente). Tais vias constituem apenas uma, pois existem diversos aspectos de
aproximação entre elas. Mas é comum o ensino ser assentado em aprender a conhecer.

2 De acordo com Ghiraldelli (1996, p.42), o neoliberalismo torna-se a ideologia dominante nesta época
em que os E.U.A detêm a hegemonia exclusiva do planeta. Tal ideologia procura responder à crise do
Estado nacional, ocasionada pelo processo de globalização [...], ou seja, o neoliberalismo, difunde a
ideia do público como ineficaz, direcionando e apregoando a privatização como a melhor saída para
suavizar os sofrimentos sociais. O público desaparece enquanto instituição relacionada a
solidariedade, e similares significam atraso e resultado de mentes ultrapassadas.

3 Ver mais sobre em Gadotti, 1992.

4 Ver mais sobre isso em Arroyo (1999), Caldart (2000).

5 Ver mais em Soares (2010b).

6 Nesse documento, o autor esclarece que a metodologia de ensino era a mesma em todas as
disciplinas. Exigia-se uma boa formação do professor e grande esforço de memória dos alunos,
obrigados a decorar as aulas. Ver mais sobre isso em Franca (1952).

7. Ver mais em Benjamin e Caldart, 2000.
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